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ТОП 

 

Зеленський розповів голові ОБСЄ про 

порушення окупантами перемир'я на 

Донбасі 

Президент України Володимир Зеленський 

провів телефонну розмову з чинним головою 

ОБСЄ, прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою з 

метою координації зусиль з мирного 

врегулювання на Донбасі.

 

 

Єрмак назвав основні теми переговорів 

"нормандських радників" 

Основними темами для обговорення 

політичними радниками лідерів країн 

нормандського формату є підготовка до 

якнайскорішого скликання саміту Четвірки і 

режим "тиші" на Донбасі.
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Кориневич - про постачання води до Криму: 

Ми не повинні вирішувати за окупанта його 

проблеми 

Українські громадяни в окупованому Криму 

підтримують позицію України щодо 

постачання води на півострів тільки після його 

деокупації.

  

 

Агітаційна кампанія на межі зриву через 

помилку у Виборчому кодексі – КВУ 

Агітаційна кампанія для більшості кандидатів 

на місцевих виборах перебуває на межі зриву 

через помилку у Виборчому кодексі.

 

 

Кличко назвав "помаранчеві" обмеження, 

які чекають на Київ 

У зв'язку з потраплянням Києва до 

помаранчевої зони епідеміологічної небезпеки 

у столиці знову запроваджується низка 

обмежень. 

 

 

Смертельна ДТП під Києвом: поліція 

затримала водія 

Поліція Київщини затримала водія, який скоїв 

смертельну дорожньо-транспортну пригоду на 

Бориспільщині.
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УКРАЇНА І СВІТ  

 

Зеленський поговорив із Дудою про Донбас 

та ―Норманді‖ 

Президент України Володимир Зеленський 

провів телефонну розмову з Президентом 

Республіки Польща Анджеєм Дудою.

 

МЗС планує розробити "Акт Сенцова" за 

зразком "Акта Магнітського" 

Міністерство закордонних справ планує 

розробити за зразком американського «Акта 

Магнітського» український «Акт Сенцова» - 

процедуру накладання …

 

З нагоди роковин теракту в США 11 вересня 

згадали загиблих українського походження 

Під час терактів 11 вересня 2001 року в США 

загинули більш як 2600 людей, серед них - 12 

осіб українського походження.

 

 

Посол ЄС вбачає три основні виклики для 

українського медіасектору 

Основними викликами для українського 

медіасектору наразі є надання суспільству 

неупередженої інформації, протидія 

оліграхічному впливу на медіаландшафт у 

країні та виконання ними свого призначення як 

четвертої гілки влади.
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В Нікосії відкриють почесне консульство 

України 

Підготовку до церемонії офіційного відкриття 

почесного консульства України в Нікосії 

обговорили тимчасовий повірений у справах 

України в Республіці Кіпр Наталія Сіренко та 

почесний консул України Хрістодулос 

Дам'яну.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні - 3 144 нових випадки 

коронавірусу ІНФОГРАФІКА 

В Україні за минулу добу, 10 вересня, виявили 

3 144 нових випадки зараження коронавірусом, 

від початку епідемії загалом їх зафіксовано 

148 756. 

 

 

Україна забезпечена COVID-тестами на 

півтора місяця – Степанов 

Тестовими системами для діагностування 

COVID-19 лабораторні центри МОЗ України 

забезпечені на півтора місяця.

 

 

В Україні розроблять тест-систему, яка 

зможе відрізнити грип від коронавірусу 

Міністерство охорони здоров'я замовило 

розробку тест-систему, яка дозволить 

визначати з одного зразка на що хвора людина: 

грип, парагрип чи коронавірус.
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МОЗ оновило перелік країн "червоної" та 

"зеленої" зон (ТАБЛИЦЯ) 

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило 

перелік країн червоної та зеленої зони станом 

на 11 вересня 2020 року.  

 

 

У Києві за добу виявили 404 випадки 

коронавірусу - найбільше за час пандемії 

За минулу добу в 404 мешканців столиці 

підтвердили коронавірус, це найвищий 

добовий показник у столиці за весь час 

пандемії.

 

 

"Червона" зона: Франківськ з понеділка 

відкриває дитсадки 

Івано-Франківськ з 14 вересня розпочинає 

дистанційне навчання в школах і відкриває 

дитячі садки. 

 

 

Тимошенко вилікувалася від COVID-19 

Останній тест на COVID-19 у лідера партії "ВО 

"Батьківщина" Юлії Тимошенко виявився 

негативним, але від пневмонії вона досі 

лікується.
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УКРАЇНА 

 

Російські "вибори губернатора" у 

Севастополі незаконні – МЗС 

"Вибори губернатора", що стартували 11 

вересня в анексованому Севастополі, є 

незаконними, а їхні організатори нестимуть 

юридичну відповідальність. 

 

 

Окупанти встановлюють протитанкові міни 

поблизу Веселої Гори – ОБСЄ (ЗВІТ) 

За даними звіту Спеціальної моніторінгової 

місії ОБСЄ, опублікованого 10 вересня, в ході 

виконання спостережного польоту БПЛА 

СММ ОБСЄ на 

 

 

У Нацагентстві із забезпечення якості вищої 

освіти побачили плагіат у трьох роботах 

Шкарлета - депутат 

Комітет з етики Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти визнав 

наявність плагіату в трьох роботах т. в. о. 

міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. 

 

Ткаченко розповів, що встиг зробити за 

перші 100 днів 

Міністр культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко розповів, що за 100 днів 

на цій посаді вдалося дати поштовх 

стратегічним змінам у сферах культури, 

туризму, креативних індустрій та 

медіаграмотності. 
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ОПОРА закликає виправити у Виборчому 

кодексі статтю про агітматеріали, дорожчі 

за 1,02 гривні 

Голова правління Громадянської мережі 

ОПОРА Ольга Айвазовська закликала 

народних депутатів усунути неточність у 

Виборчому кодексі щодо незаконності роздачі 

агітаційних матеріалів дорожчих за 1,02 грн.

 

 

Дві тюрми на всю Україну: у Мін’юсті 

пояснили заяву Малюськи 

Міністерство юстиції ініціює закон про 

альтернативні види покарань, яким 

пропонується змінити низку статей 

Кримінального кодексу, щоб пробаційний 

нагляд міг бути як основним, так і додатковим 

видом покарання.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Міненерго відмовляється від 

"Енергетичного моста" — Буславець 

Міністерство енергетики планує відмовитися 

від реалізації проєкту "Енергетичний міст". 

 

Польська PGNiG восени розпочне розвідку 

газу на заході України 

Польська державна нафтогазова компанія 

PGNiG восени спільно з компанією Energy 

Resources of Ukraine (ERU) розпочне 

геологорозвідувальні роботи з пошуку газу на 

Заході України.
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Буславець переконана, що корпоратизація 

зробить управління Енергоатомом 

ефективнішим 

Проведення корпоратизації НАЕК 

"Енергоатом" дозволить підвищити 

ефективність управління компанією. 

 

 

Тютюновий штраф: АМКУ виграв апеляцію 

майже на пів мільярда 

Північний апеляційний господарський суд 

відмовив компанії Лідертано Холдінгс Лтд у 

задоволенні позову про визнання недійсним 

рішення 

 

 

Інфляція у серпні прискорилася до 2,5% - 

Нацбанк 

У серпні 2020 року споживча інфляція в 

річному вимірі прискорилася до 2,5% (з 2,4% у 

липні). 

 

 

За рік кількість публічних акціонерних 

товариств скоротилася на 14% 

Станом на 1 вересня 2020 року кількість 

публічних акціонерних товариств в Україні 

скоротилася до 1 310, або на 13,9% порівняно 

із 1 вересня 2019 року.  
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Експорт електроенергії скоротився на 

чверть за 8 місяців – Укренерго ГРАФІК 

Експорт електроенергії у січні - серпні 

становив 2,98 млрд кВт-год., що на 26% 

менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Балух у медикаментозному сні, а не в комі - 

Сенцов 

Колишній політв'язень Володимир Балух 

перебуває у медикаментозному сні для 

відновлення після операції, а не в комі. 

 

Апеляційний суд розгляне скаргу 

Кольченка на виправні роботи 25 вересня 

Розгляд апеляційної скарги на рішення суду 

першої інстанції щодо присудження 40 годин 

громадських робіт колишньому бранцю 

Кремля Олександрові Кольченку відбудеться 

25 вересня.

 

 

"Справа Джемілєва": свідки обвинувачення 

плутаються в заявах 

В окупованому Криму в Армянському 

міському "суді" пройшло четверте засідання по 

суті у рамках кримінальної справи проти 

лідера кримських татар 
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

Богдан обіцяє прийти на допит в ДБР і 

кличе журналістів 

Колишній голова Офісу Президента Андрій 

Богдан заявив, що вже повернувся до Києва і у 

понеділок прийде до Державного бюро 

розслідувань, куди його викликали повісткою. 

 

 

СБУ відкрила щодо Порошенка 15 

кримінальних справ 

Служба безпеки України порушила стосовно 

п'ятого президента Петра Порошенка 15 

кримінальних справ.

 

 

До будівлі Міносвіти проникли нічні "гості" 

– робили фото службових документів 

Міністерство освіти і науки звернулося до 

правоохоронних органів у зв'язку з 

проникненням невідомих осіб до будівлі 

міністерства наприкінці серпня.

 

Корупційна схема в "Борисполі": 

екскерівнику аеропорту призначили п'ять 

мільйонів застави 

Вищий антикорупційний суд обрав 

екскерівникові аеропорту "Бориспіль" 

запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 

млн 255 тис. грн. 
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СБУ затримала наркоділків, які збували 

метадон по всій країні 

Співробітники СБУ блокували діяльність 

наркоугруповання, яке виготовляло та збувало 

психотропи у західних та центральних регіонах 

України.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Парадокс: одужують від COVID-19 вдвічі 

рідше, ніж хворіють. Чому? 

З одного боку, не всіх інфікованих 

відстежують на предмет одужання, а з іншого – 

хворіють люди теж по-різному…

 

 

Про фейсбучні ристалища, здатність чути 

іншого та маніпуляції 

У Києві відбувся перший з національних 

круглих столів, де інтелектуали шукатимуть 

шляхи до єдності українців

СУСПІЛЬСТВО 

 

Укрзалізниця 14 вересня припиняє продаж 

квитків з шести станцій 

АТ "Укрзалізниця" припиняє продаж квитків із 

окремих залізничних станцій за рішенням 

Державної комісії з техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій.  
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Міносвіти пояснило, як організувати 

харчування в школах 

В умовах пандемії коронавірусу в школах має 

забезпечуватись здорове та безпечне 

харчування із урахуванням усіх 

протиепідемічних заходів.

 

 

Український центр в Кембриджському 

університеті запрошує на серію мовних 

вебінарів 

Українські студії в Кембриджському 

університеті (Cambridge Ukrainian Studies, 

CUS) запрошують  на безкоштовний вступний 

курс українською мовою. 

 

Просто слухай: "Як виходити заміж стільки 

разів, скільки захочете" в авторському 

виконанні Ірени Карпи ПОДКАСТ 

Пропонуємо послухати уривок із книги Ірени 

Карпи "Як виходити заміж стільки разів, 

скільки захочете".

 

 

Фантастичну поему Ліни Костенко 

проілюстрував винахідник геліографіті 

ФОТО 

Відомий миколаївський художник, винахідник 

геліографіті (просторового малювання вогнем 

зниклих об’єктів архітектури) Володимир 

Бахтов став  
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Ковідні хроніки, одкровення Сенцова та 

гніздо у дротах ФОТО ТИЖНЯ 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.
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