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ТОП
У світі на COVID-19 захворіли 29,7 мільйона
осіб
Станом на ранок 16 вересня число заражених
коронавірусом у світі становить 29 727 253
особи, з них 939 185 загинули і 21 542 361
одужав.

У Бразилії знову більш як тисяча смертей
від COVID-19 за добу
Упродовж останніх 24 годин у Бразилії було
зареєстровано 1113 смертей від COVID-19, що
втричі більше, ніж днем раніше.

В Україні за місяць - понад 1,3 тисячі нових
ВІЛ-інфікованих
У серпні в Україні зареєстровано понад 1,3
тисячі нових випадків ВІЛ-інфекції.

Human Rights надала ООН і ОБСЄ
свідчення катувань у Білорусі
Міжнародна правозахисна організація Human
Rights Watch закликала ООН і ОБСЄ
розслідувати факти насильства з боку
силовиків у період після проведення
президентських виборів у Білорусі.

Палестинці обстріляли Ізраїль ракетами в
момент підписання мирних угод
Палестинська автономія завдала ударів по
ізраїльським містам в момент, коли в
Вашингтоні відбувалася церемонія підписання
домовленостей про зближення відносин між
Ізраїлем і двома арабськими країнами.

Сьогодні - 20 років від дня зникнення
Гонгадзе
У середу, 16 вересня, виповнюється 20 років
від дня зникнення українського журналіста
Георгія Гонгадзе.

У Криму продовжили арешт на три місяці
ще трьом фігурантам "сімферопольської
справи"
Так званий суд в окупованому Криму
продовжив ще на три місяці арешт трьом
фігурантам другої сімферопольської "справи
Хізб ут-Тахрір" Шабану Умерову, Ремзі
Бекірову та Різе Ізетову.

Поблизу Чабанів тривають відновлювальні
роботи на газопроводі
Поблизу смт Чабани Київської області
тривають відновлювальні роботи на
газопроводі.

СВІТ
У Штатах вимагають відставки міністра
охорони здоров'я через ситуацію з COVID-19
Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер
виступив із закликом до міністра охорони
здоров'я і соціальних служб Алекса Азара піти
в відставку після того, як стало відомо, що
призначенці Трампа в міністерстві коригували
звіти про COVID-19 в березні.

Білоруська опозиція готує санкційний
список імені Марії Колесникової
Координаційна рада білоруської опозиції готує
санкційний список імені ув'язненої Марії
Колеснікової.

Трюдо та Меркель поговорили про
отруєння Навального та ситуацію у Білорусі
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та
канцлер Німеччини Ангела Меркель спільно
засудили отруєння російського опозиціонера
Олексія Навального та поговорили про
ситуацію у Білорусі.

Штати продовжують переговори з КНДР
щодо денуклеаризації – Помпео
Попри відсутність реальних домовленостей
щодо денуклеаризації Корейського півострова
під час зустрічей глави Білого дому Дональда
Трампа й лідера КНДР Кім Чен Ина,
переговорний процес між США, Північною
Кореєю та іншими країнами регіону триває.

УКРАЇНА І СВІТ
Кулеба в ОБСЄ: Попри провокації, Україна
продовжує дотримуватися припинення
вогню
Під час офіційного візиту Президента України
до Республіки Австрія міністр закордонних
справ Дмитро Кулеба виступив перед
постійними представниками держав-членів ЄС
при ОБСЄ.

Паломники-хасиди на кордоні з Білоруссю
забезпечені найнеобхіднішим — МЗС
Заступник міністра закордонних справ Євгеній
Єнін запевнив, що паломники-хасиди на
кордоні з Білоруссю забезпечені їжею та
напоями, і закликав продовжити комунікацію
щодо розв'язання питання на рівні урядів
України та Ізраїлю.

Зеленський запросив австрійський бізнес до
"Великого будівництва"
Президент Володимир Зеленський наполягає
на активізації двосторонньої торговельноекономічної співпраці між Україною та
Австрією і запросив австрійські компанії
долучитися до проєктів у банківській сфері,
енергетиці, автодорожній та гірськолижній
інфраструктурі.

Україна планує отримати близько $2
мільярдів за транзит газу з РФ — Коболєв
Голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій
Коболєв вважає, що від російського
"Газпрому" Україна отримає близько 2
мільярдів доларів за використання нашої
газотранспортної системи.

УКРАЇНА
Обробка рук та захисні щитки: Кабмін
розробить алгоритм для голосування з дому
Кабінет Міністрів затвердить алгоритм дій для
виборців та членів виборчих комісій для
проведення голосування з дому.

Уряд розгляне питання створення
українського центру транспланткоординації
Міністерство охорони здоров'я винесе на
розгляд уряду питання створення в Україні
центру транспланткоординації.

До грального ринку України проявляють
інтерес як вітчизняні, так і міжнародні
гравці - Немчінов
До грального ринку України проявляють
інтерес як вітчизняні, так і міжнародні гравці.

Поліція жорстко реагуватиме на
"передвиборчі сітки" та підкуп виборців —
Аваков
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та
секретар РНБО Олексій Данілов провели
засідання координаційного штабу щодо
місцевих виборів.

Цьогоріч в МВС нарахували майже 150
випадків перешкоджання діяльності
журналістів
Нацполіція упродовж 2020 року відкрила 148
кримінальних проваджень, пов’язаних з
перешкоджанням законній професійній
діяльності журналістів.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Біля Новотошківського загинув боєць ООС
Унаслідок необережного поводження з
гранатою в районі Новотошківського загинув
військовослужбовець.

СУСПІЛЬСТВО

16 вересня. Пам’ятні дати
Цього дня, 6 років тому, ратифікована Угода
про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом.

"Коронація слова" назве переможців у
номінації "Кіносценарії" 20 вересня
Онлайн-церемонія нагородження переможців
міжнародного літературного конкурсу
«Коронація слова» у номінації "Кіносценарії"
відбудеться 20 вересня за підтримки
Державного агентства з питань кіно.

Вступна кампанія-2020 показала, що
більшість обирає найкращі виші – Квіт
Нинішня вступна кампанія засвідчила, що
кращі вищі навчальні заклади обирають
більшість абітурієнтів.

МОН оприлюднило для обговорення проєкт
умов прийому до вишів у 2021 році
Міністерство освіти і науки України
оприлюднило для громадського
обговорення проєкт умов прийому до закладів
вищої освіти на 2021 рік, розроблений
відповідно до чинного Закону України «Про
вищу освіту».

Мінсоцполітики розробляє "Мапу
допомоги" постраждалим від домашнього
насильства
Міністерство соціальної політики розробляє
інтерактивну мапу спеціалізованих служб
підтримки осіб, які постраждали від
домашнього насильства.

Іспанія офіційно засудила режим Франко
Уряд Іспанії 15 вересня ухвалив Закон
демократичної пам’яті, у якому влада вперше
офіційно засуджує режим генерала Франко і
забороняє "будь-які спроби виправдовувати
або вихваляти франкістську диктатуру 19361975 років і її діячів".

Apple представила новий годинник та
планшети
Американський виробник електронної
продукції та програмного забезпечення,
компанія Apple, у вівторок провела традиційну
осінню презентацію, оголосивши про вихід у
продаж нових Apple Watch, а також iPad і iPad
Air.

16 вересня: народний календар і
астровісник
Сьогодні святої Домни; хто нині ватру
розпалюватиме, хто руки грітиме і рівняння на
Діву.
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