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ТОП 

 

Лероса виключили із фракції “Слуги 

народу” 

Народного депутата Гео Лероса виключено з 

парламентської фракції партії “Слуга народу”. 

 

На сайті Президента зареєстрували три 

петиції про відставку Фокіна з ТКГ 

На сайті Президента зареєстровано три 

електроні петиції щодо усунення Вітольда 

Фокіна з посади заступника керівника 

української делегації в Тристоронній 

контактній групі з мирного врегулювання 

ситуації на Донбасі. 
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Тихановська уточнила власну позицію щодо 

українського Криму 

Кандидат в президенти Білорусі Світлана 

Тихановська уточнила власну позицію щодо 

українського Криму, заявивши, що півострів 

«відійшов іншій державі» з порушенням 

міжнародного права.

 

 

Росія за тиждень перекинула на Донбас 

шість вагонів з боєприпасами – розвідка 

Росія продовжує постачати на окуповані 

території Донецької та Луганської областей 

озброєння, паливно-мастильні матеріали та 

відправляти найманців. 

 

Київ та 16 областей: МОЗ назвало регіони зі 

значним поширенням COVID-19. СПИСОК 

Міністерство охорони здоров'я визначило 

регіони зі значним поширенням COVID-19 

станом на 1 вересня. До списку потрапили Київ 

та 16 областей.

 

Гроші замість “пакунка малюка”: 

ПриватБанк починає видачу карток 

Із 1 вересня АТ «Комерційний банк 

«ПриватБанк» розпочинає видачу картки для 

виплати одноразової натуральної допомоги 

«пакунок малюка».

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3091150-tihanovska-utocnila-vlasnu-poziciu-sodo-ukrainskogo-krimu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3091156-rosia-za-tizden-perekinula-na-donbas-sist-vagoniv-z-boepripasami-rozvidka.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3091058-kiiv-ta-16-oblastej-moz-nazvalo-regioni-zi-znacnim-posirennam-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3091058-kiiv-ta-16-oblastej-moz-nazvalo-regioni-zi-znacnim-posirennam-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090975-grosi-zamist-pakunka-maluka-privatbank-rozpocinae-vidacu-kartok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090975-grosi-zamist-pakunka-maluka-privatbank-rozpocinae-vidacu-kartok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090975-grosi-zamist-pakunka-maluka-privatbank-rozpocinae-vidacu-kartok.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

ЄСПЛ вирішив не вживати негайних 

заходів на захист ПЦУ в окупованому 

Криму 

Європейський суд з прав людини не 

задовольнив клопотання щодо запровадження 

негайних тимчасових заходів в інтересах 

захисту прав Кримської єпархії Православної 

церкви України на окупованому Росією 

півострові. 

 

Мінські угоди залишаються єдиною 

основою для досягнення миру на Донбасі - 

ООН 

У Генасамблеї ООН представили доповідь про 

роботу Ради безпеки у 2019 році, в якій 

зокрема йшлося і про Україну.

 

 

У МЗС назвали найбільші досягнення за три 

роки Угоди про асоціацію з Євросоюзом і 

ЗВТ 

За три роки дії Угоди про асоціацію та зони 

вільної торгівлі Європейський Союз 

консолідував міжнародну підтримку України, 

став торговельним партнером нашої держави 

№ 1, а лібералізація візового режиму 

інтенсифікувала міжлюдські контакти. 

 

СКУ закликає міжнародну спільноту 

засудити ліквідацію української організації 

«Сірий Клин» в РФ 

Світовий конґрес українців (СКУ) засудив 

рішення Омського обласного суду Росії щодо 

ліквідації регіональної української громадської 

організації «Сірий Клин» і закликав 

міжнародне співтовариство посилити тиск на 

Росію через порушення прав і свобод людини.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3091466-espl-virisiv-ne-vzivati-negajnih-zahodiv-na-zahist-pcu-v-okupovanomu-krimu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3091306-u-mzs-nazvali-najbilsi-dosagnenna-za-tri-roki-ugodi-pro-asociaciu-z-evrosouzom-i-zvt.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3091306-u-mzs-nazvali-najbilsi-dosagnenna-za-tri-roki-ugodi-pro-asociaciu-z-evrosouzom-i-zvt.html
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КОРОНАВІРУС 

 

В Україні - 2 088 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні за останню добу зареєстровано 2 088 

випадків зараження коронавірусом, загальна їх 

кількість сягнула 123 303. 

 

 

МОЗ не виключає різких COVID-спалахів з 

початком навчального року 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов не 

виключає збільшення кількості хворих на 

COVID-19 з початком навчального року.

 

 

Мер Тернополя захворів на COVID-19 

Міський голова Тернополя Сергій Надал 

заразився коронавірусном.

 

 

1 вересня і одразу карантин: у Бердянську 

клас пішов на самоізоляцію через школяра 

із COVID-19 

В Бердянську в одного з учнів 

загальноосвітньої школи встановлено 

захворювання на COVID-19. Весь клас 

відправили на карантин до 17 вересня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090928-v-ukraini-2-088-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3091426-1-veresna-i-odrazu-karantin-u-berdansku-klas-pisov-na-samoizolaciu-cerez-skolara-iz-covid19.html


 

Для паломництва хасидів в Умань 

розробляють "карантинні" правила 

Черкаська обласна держадміністрація спільно з 

поліцією працює над створенням єдиних 

правил дотримання санітарно-епідеміологічних 

норм та безпеки громадян України та 

іноземців, які перебуватимуть в Умані у період 

святкування Рош Га-Шана.

 

УКРАЇНА 

 

Наразі немає умов для проведення виборів 

на окупованому Донбасі - Корнієнко 

Наразі немає безпекових умов для проведення 

місцевих виборів на неконтрольованій 

території Донбасу 25 жовтня 2020 року. 

 

Рада затвердила порядок денний четвертої 

сесії 

Верховна Рада ухвалила постанову “Про 

порядок денний четвертої сесії Верховної Ради 

України дев'ятого скликання”.

 

Місцеві вибори: Резніков роз'яснив 

алгоритм голосування переселенців 

Переселенці для голосування на місцевих 

виборах 25 жовтня мають до 10 вересня 

звернутися до органу ведення Реєстру виборців 

за новою виборчою адресою. 
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Вибори у Миколаєві: грошей менше – торгів 

більше АНАЛІТИКА 

 Половина виборців міста хотіли б побачити 

дебати на стадіоні  

 

В українській армії - нові емблеми та знаки 

однострою 

У Збройних силах України відбулися зміни в 

емблемах на комір та беретних знаках 

військовослужбовців. 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна погасила єврооблігації на $1,69 

мільярда 

Міністерство фінансів України 1 вересня 

погасило другу серію облігацій зовнішньої 

державної позики (ОЗДП), випущених під час 

реструктуризації в 2015 році.

 

 

Президент обіцяє за 2-3 роки відновити всі 

аеропорти, “які потрібні в Україні” 

Президент Володимир Зеленський заявив, що з 

2021 року до програми “Велике будівництво” 

буде додано аеропорти й за два-три роки 

вдасться відреконструювати всі летовища, які 

потрібні Україні.
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Мінфін продав держоблігацій на 2,8 

мільярда 

Міністерство фінансів України на аукціонах з 

розміщення облігацій внутрішньої державної 

позики (ОВДП) 1 вересня 2020 року залучило 

до державного бюджету 2,8 млрд грн в 

еквіваленті.

 

 

Рада врегулювала тариф на постачання 

електроенергії багатоквартирному будинку 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні 

закон щодо врегулювання тарифу на 

постачання електроенергії багатоквартирному 

будинку.

 

 

НБУ штрафуватиме банки за неповне 

розкриття в рекламі інформації про послуги 

Національний банк здійснюватиме моніторинг 

вебсайтів і реклами банків, і якщо буде 

зафіксовано порушення щодо недостатнього 

розкриття інформації, до банків застосують 

штрафні санкції. 

 

Рада ухвалила закон про щорічну 

індексацію аліментів 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні 

Закон "Про внесення змін до Закону України 

"Про виконавче провадження" (щодо обов'язку 

виконавця проводити індексацію розміру 

аліментів, визначеного судом у твердій 

грошовій сумі).
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В Україні ринок нових легкових авто у 

серпні скоротився на 16% 

В Україні у серпні 2020 року було придбано та 

зареєстровано 7 тис. нових легкових 

автомобілів, що на 16% менше, ніж у серпні 

минулого року.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Останнього з чотирьох затриманих ФСБ 

кримських татар відпустили вночі 

Вночі 1 вересня в Криму звільнили останнього 

з чотирьох затриманих у понеділок кримських 

татар, місцезнаходження яких приховувалося 

спецслужбами окупаційної влади.

 

 

Доступ до українських вишів для кримчан 

залишився обмеженим – правозахисники 

Незважаючи на те, що абітурієнти з 

окупованих територій мали можливість 

цьогоріч вступати до українських вишів за 

вступними іспитами в рамках квот та без здачі 

ЗНО, небагато з них змогли цим скористатися.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

ВРП повернула Венедіктовій клопотання 

про відсторонення судді Вовка 

Вища рада правосуддя вирішила повернути без 

розгляду генеральному прокурору Ірині 

Венедіктовій клопотання про відсторонення 

від правосуддя голови Окружного 

адміністративного суду міста Києва Павла 

Вовка. 
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Адвокати Стерненка заявили про спробу 

четвертого нападу на активіста 

Адвокати активіста Сергія Стерненка подали 

заяву про злочин за спробу четвертого нападу 

на нього.

 

 

В одному з вишів Львова викрили 

нарколабораторію 

У Львові поліція викрила організовану групу, 

яка облаштували в одному з львівських 

університетів нарколабораторію. 

 

 

СБУ викрила угруповання, яке 

“штампувало” паспорти ЄС для нелегалів 

ФОТО 

СБУ викрила організовану групу, яка 

налагодила механізм незаконної легалізації на 

території України іноземців для подальшого їх 

переправлення до країн Євросоюзу.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Недавнє 1 вересня: школярі – «офіцери», а 

школярки – «покоївки» АНАЛІТИКА 

Цікаво простежити, як разом з життям 

змінювалася шкільна форма впродовж 

минулого століття
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Вірусів побільшає, зокрема, завезених, яких 

ми не знаємо - Ольга Сахневич, лікар-

інфекціоніст (ІНТЕРВ'Ю) 

Лікар-інфекціоніст консультативно-діагностичної 
поліклініки Житомирської обласної клінічної лікарні ім. 
О.Ф. Гербачевського та координатор управління 
охорони здоров’я Житомирської ОДА за напрямом 
«Інфекційні хвороби» Ольга Сахевич акцентує на тому, 
що …

 

Родичі жертв МН17 вимагають компенсації 

за українським законодавством 

РЕПОРТАЖ 

У Нідерландах відновилися слухання щодо 

збитого Росією літака

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

У Києві стартував Український тиждень 

моди ФОТО 

У столиці стартував Ukrainian Fashion Week, 

концепція якого звучить як No Season Season і 

всі його покази присвячені позасезоності. 

 

 

У Києві ніч на 1 вересня виявилася 

найтеплішою за 140 років 

У столиці в ніч на 1 вересня температура не 

опустилася нижче +21,9°C, чого не 

фіксувалося останні 140 років. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090719-olga-sahnevic-likarinfekcionist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090719-olga-sahnevic-likarinfekcionist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090719-olga-sahnevic-likarinfekcionist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3090719-olga-sahnevic-likarinfekcionist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3091068-rodici-zertv-mn17-vimagaut-kompensacii-za-ukrainskim-zakonodavstvom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3091068-rodici-zertv-mn17-vimagaut-kompensacii-za-ukrainskim-zakonodavstvom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3091068-rodici-zertv-mn17-vimagaut-kompensacii-za-ukrainskim-zakonodavstvom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3091068-rodici-zertv-mn17-vimagaut-kompensacii-za-ukrainskim-zakonodavstvom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3091224-u-kievi-startuvav-ukrainskij-tizden-modi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3091224-u-kievi-startuvav-ukrainskij-tizden-modi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3091224-u-kievi-startuvav-ukrainskij-tizden-modi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3091135-u-kievi-nic-na-1-veresna-viavilasa-najteplisou-za-140-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3091135-u-kievi-nic-na-1-veresna-viavilasa-najteplisou-za-140-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3091135-u-kievi-nic-na-1-veresna-viavilasa-najteplisou-za-140-rokiv.html


 

Всім школам рекомендується проводити 

уроки на свіжому повітрі - Шкарлет 

В умовах адаптивного карантину всім школам 

в новому навчальному році рекомендовано 

проводити уроки на свіжому повітрі.

 

 

У вересні українці можуть подорожувати до 

Болгарії без тестів і карантину 

МОЗ Болгарії дозволило громадянам України 

в'їжджати на територію країни без негативного 

тесту на коронавірус та необхідності 

проходження карантину.

 

 

У Колочаві з’явилося бджолине «село» 

ФОТО 

У селі Колочава, що у Міжгірському районі 

Закарпатської області, облаштували атракційну 

пасіку, яка демонструє історію розвитку 

бджільництва в Карпатах.

 

Стало відомо, коли туристів у Маріуполі 

поставлять на сигвеї 

У Маріуполі, що на Донеччині, головною 

туристичною новинкою осені стануть 

оригінальні екскурсії на сигвеях. Маршрут 

першої проходитиме оновленим центром міста. 

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