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ТОП 

 

ВАКС арештував депутата Юрченка із 

правом на заставу 

Вищий антикорупційний суд ухвалив узяти під 

варту народного депутата Олександра 

Юрченка із можливістю внесення застави.

 

 

За кого б голосували українці, якби вибори 

Президента відбулися зараз ОПИТУВАННЯ 

Якби вибори Президента України відбувалися 
в середині вересня, то за чинного главу 

держави Володимира Зеленського 

проголосували б 31,8%

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3103862-vaks-arestuvav-deputata-urcenka-iz-pravom-na-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3103862-vaks-arestuvav-deputata-urcenka-iz-pravom-na-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3103564-za-kogo-b-golosuvali-ukrainci-akbi-vibori-prezidenta-vidbulisa-zaraz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3103564-za-kogo-b-golosuvali-ukrainci-akbi-vibori-prezidenta-vidbulisa-zaraz.html


 

Фокін вважає, що без загальної амністії 

складно розраховувати на мир на Донбасі 

Заступник голови української делегації в 
Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін 

вважає, що без оголошення загальної амністії 

складно буде розраховувати на встановлення 

повноцінного миру на Донбасі навіть у 

віддаленій перспективі.

 

 

Блогер Мемедемінов вийшов на свободу 

Політв'язень і медіакоординатор «Кримської 

солідарності» Наріман Мемедемінов вже на 

свободі.

 

 

У “червоних” зонах України ввели нові 

обмеження 

Державна комісія з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

встановила обмеження в регіонах з червоним 

рівнем епідемічної небезпеки з урахуванням 

пропозицій регіональних комісій.

 

 

Балуху зробили томографію, є позитивна 

динаміка - Геращенко 

У стані колишнього політв'язня Володимира 
Балуха, прооперованого після тяжкої травми 

голови, лікарі відзначають певну позитивну 

динаміку.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3103776-fokin-vvazae-so-bez-zagalnoi-amnistii-skladno-rozrahovuvati-na-mir-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3103776-fokin-vvazae-so-bez-zagalnoi-amnistii-skladno-rozrahovuvati-na-mir-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3103640-bloger-memedeminov-vijsov-na-svobodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3103640-bloger-memedeminov-vijsov-na-svobodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3103608-u-cervonih-zonah-ukraini-vveli-novi-obmezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3103608-u-cervonih-zonah-ukraini-vveli-novi-obmezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3103737-baluhu-zrobili-tomografiu-e-pozitivna-dinamika-gerasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3103737-baluhu-zrobili-tomografiu-e-pozitivna-dinamika-gerasenko.html


 

Чапкіс одружився з молодшою на 52 роки 

коханою 

Відомий український хореограф Григорій 

Чапкіс вчетверте одружився.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Разумков підписав постанову Ради щодо 

Білорусі 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав постанову «Про Заяву Верховної Ради 

України щодо ситуації в Республіці Білорусь». 

 

 

Боррель здійснить перший з часу вступу на 

посаду візит в Україну 

Віцепрезидент Європейської комісії, високий 
представник ЄС із закордонних справ та 

безпекової політики Жозеп Боррель 22 вересня 

здійснить перший з часу вступу на посаду візит 

в Україну. 

  

 

Об’єднані зусилля-2020: українські кораблі 

почали маневри в Чорному морі 

Корабельна тактична група Військово-

морських сил ЗСУ розпочала практичне 
виконання завдань у межах стратегічних 

командно-штабних навчань «Об’єднані 

зусилля 2020».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3103831-capkis-odruzivsa-z-molodsou-na-52-roki-kohanou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3103831-capkis-odruzivsa-z-molodsou-na-52-roki-kohanou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3103411-razumkov-pidpisav-postanovu-radi-sodo-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3103411-razumkov-pidpisav-postanovu-radi-sodo-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3103677-borrel-zdijsnit-persij-z-casu-vstupu-na-posadu-vizit-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3103677-borrel-zdijsnit-persij-z-casu-vstupu-na-posadu-vizit-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3103638-obednani-zusilla2020-ukrainski-korabli-pocali-manevri-v-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3103638-obednani-zusilla2020-ukrainski-korabli-pocali-manevri-v-cornomu-mori.html


 

Кавказ-2020: Росія привела в бойову 

готовність винищувачі у Криму 

Росія привела в бойову готовність винищувачі 
у тимчасово окупованому Криму в ході 

стратегічних командно-штабних навчань 

"Кавказ-2020".

 

 

Зеленський призначив посла в Італії 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Ярослава Мельника послом України в 

Італійській Республіці.

 

InformNapalm знайшов нові докази 

захоплення Криму російськими 

військовими РОЗСЛІДУВАННЯ 

Волонтери міжнародної розвідувальної 

спільноти InformNapalm зібрали нові докази 
щодо військовослужбовців ще трьох 

військових частин ЗС Росії, причетних до 

захоплення і окупації українського Криму.

 

України у Франції має бути більше – посол 

Омельченко 

Для української громади та дипломатів одним 

із ключових завдань є зробити Україну 

привабливою для французів.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3103498-kavkaz2020-rosia-privela-v-bojovu-gotovnist-vinisuvaci-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3103498-kavkaz2020-rosia-privela-v-bojovu-gotovnist-vinisuvaci-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3103728-zelenskij-priznaciv-posla-v-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3103728-zelenskij-priznaciv-posla-v-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3103798-informnapalm-znajsov-novi-dokazi-zahoplenna-krimu-rosijskimi-vijskovimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3103798-informnapalm-znajsov-novi-dokazi-zahoplenna-krimu-rosijskimi-vijskovimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3103798-informnapalm-znajsov-novi-dokazi-zahoplenna-krimu-rosijskimi-vijskovimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3103798-informnapalm-znajsov-novi-dokazi-zahoplenna-krimu-rosijskimi-vijskovimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102996-ukraini-u-francii-mae-buti-bilse-posol-omelcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3102996-ukraini-u-francii-mae-buti-bilse-posol-omelcenko.html


КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу - 2 675 випадків COVID-19 

ІНФОГРАФІКА 

В Україні за минулу добу, 20 вересня, виявили 
2 675 нових випадків зараження 

коронавірусом. 

 

За добу у Києві виявили ще 275 хворих на 

COVID-19 

У Київі на сьогодні підтверджено 19 758 

випадки захворювання на COVID-19, за добу 

виявлено ще 275 інфікованих. 

 

У Києві п’ять шкіл закрили на карантин 

через COVID-19 

У Києві п’ять шкіл закриті на карантин через 

випадки захворювання серед учителів.

 

На Прикарпатті всі школи розпочали 

повноцінне навчання 

В Івано-Франківській області всі школи 

розпочали повноцінне навчання, але небезпека 

через COVID-19 залишається великою.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3103309-v-ukraini-za-dobu-2-675-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3103309-v-ukraini-za-dobu-2-675-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3103468-za-dobu-u-kievi-viavili-se-275-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3103468-za-dobu-u-kievi-viavili-se-275-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3103534-u-kievi-pat-skil-zakrili-na-karantin-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3103534-u-kievi-pat-skil-zakrili-na-karantin-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3103428-na-prikarpatti-vsi-skoli-rozpocali-povnocinne-navcanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3103428-na-prikarpatti-vsi-skoli-rozpocali-povnocinne-navcanna.html


 

Народний художник Володимир Микита 

написав картину про пандемію 

коронавірусу 

Народний художник України, академік 

Володимир Микита написав картину про 

пандемію коронавірусу "Карантин".

 

УКРАЇНА 

 

У "Слузі народу" пояснили, чому їхні збори 

у дворі КНУ ім.Шевченка законні 

Конференція політичної партії «Слуга народу» 

з метою висунення кандидатів на місцеві 
вибори відбувалася 20 вересня у внутрішньому 

дворі Червоного корпусу … 

 

Зараз до Ради пройшли би п’ять партій – 

КМІС 

Якби вибори до Верховної Ради України 

відбувалися в середині вересня, то 

п'ятивідсотковий бар'єр подолали би п'ять 

партій: «Слуга народу», …

 

Кабмін готує законопроєкти для перехідного 

періоду повернення окупованих територій 

У Кабінеті Міністрів готують пакет 

законопроєктів щодо так званого перехідного 

періоду для тимчасово окупованих територій, у 

тому числі й про перехідне правосуддя. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3103878-narodnij-hudoznik-volodimir-mikita-napisav-kartinu-pro-pandemiu-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3103878-narodnij-hudoznik-volodimir-mikita-napisav-kartinu-pro-pandemiu-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3103878-narodnij-hudoznik-volodimir-mikita-napisav-kartinu-pro-pandemiu-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3103878-narodnij-hudoznik-volodimir-mikita-napisav-kartinu-pro-pandemiu-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3103473-u-sluzi-narodu-poasnili-comu-ihni-zbori-u-dvori-knu-imsevcenka-zakonni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3103473-u-sluzi-narodu-poasnili-comu-ihni-zbori-u-dvori-knu-imsevcenka-zakonni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3103594-zaraz-do-radi-projsli-bi-pat-partij-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3103594-zaraz-do-radi-projsli-bi-pat-partij-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3103489-kabmin-gotue-zakonoproekti-dla-perehidnogo-periodu-povernenna-okupovanih-teritorij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3103489-kabmin-gotue-zakonoproekti-dla-perehidnogo-periodu-povernenna-okupovanih-teritorij.html


 

Нацкорпус пікетував NewsOne, "112 

Україна" та ZIK (ФОТО) 

Активісти Національного корпусу провели 
пікети під стінами телеканалів «NewsOne», 

«112 Україна» та «ZIK». Акція приурочена до 

початку навчання ЗС PФ «Кaвказ-2020», що 

проходять неподалік кордону з Україною.

 

 

Криклій показав спецоперацію з танкером 

Delfi ВІДЕО 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій 

нагадав повну хронологію операції зі зняття 
танкера Delfi з мілини поблизу пляжу 

"Дельфін" в Одесі. 

 

ЕКОНОМІКА 

 

Фонд гарантування ініціює заміну 

управителя пенсійних та дитячого фондів 

банку "Аркада" 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 
звернувся до Кабінету Міністрів України та 

ПрАТ «ХК "Київміськбуд" із запитом щодо 

призначення нового 

 

Україна відновлює транспортування газу зі 

Словаччини через ГВС Будінце 

Оператор ГТС завершив ремонт газопроводу 

"Лупінг №4" на кордоні зі Словаччиною і з 22 

вересня відновлює транспортування газу до 

України через газо-вимірювальну станцію 

(ГВС) Будінце в повному обсязі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3103845-nackorpus-piketuvav-newsone-112-ukraina-ta-zik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3103845-nackorpus-piketuvav-newsone-112-ukraina-ta-zik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3103810-kriklij-pokazav-specoperaciu-z-tankerom-delfi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3103810-kriklij-pokazav-specoperaciu-z-tankerom-delfi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103746-fond-garantuvanna-iniciue-zaminu-upravitela-pensijnih-ta-ditacogo-fondiv-banku-arkada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103746-fond-garantuvanna-iniciue-zaminu-upravitela-pensijnih-ta-ditacogo-fondiv-banku-arkada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103746-fond-garantuvanna-iniciue-zaminu-upravitela-pensijnih-ta-ditacogo-fondiv-banku-arkada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103746-fond-garantuvanna-iniciue-zaminu-upravitela-pensijnih-ta-ditacogo-fondiv-banku-arkada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103769-ukraina-vidnovlue-transportuvanna-gazu-zi-slovaccini-cerez-gvs-budince.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103769-ukraina-vidnovlue-transportuvanna-gazu-zi-slovaccini-cerez-gvs-budince.html


 

Держборг на кінець року становитиме 68% 

ВВП - глава Мінфіну 

За прогнозами Міністерства фінансів, на кінець 
2020 року державний борг України 

становитиме 68% ВВП. 

 

Із Нацбанку йде директор департаменту 

фінмоніторингу 

Національний банк невдовзі оголосить конкурс 

на посаду директора Департаменту 
фінансового моніторингу у зв'язку зі 

звільненням чинного директора Ігора Берези.  

 

Оновлення ПСО зменшило небаланси для 

Енергоатома і Укргідроенерго - Буславець 

Завдяки змінам механізму покладання 

спеціальних обов’язків на учасників ринку 
електроенергії вдалося зменшити небаланси 

для "Енергоатома" і "Укргідроенерго" з 86% до 

0%.

 

 

Мінцифри відкрило дані документів з 

Реєстру будівельної діяльності 

Міністерство цифрової трансформації України 

відкрило дані про декларативні та дозвільні 

документи з Реєстру будівельної діяльності, 

який запрацював на початку липня в межах 
реалізації Єдиної державної електронної 

системи в галузі містобудування України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103420-derzborg-na-kinec-roku-stanovitime-68-vvp-glava-minfinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103420-derzborg-na-kinec-roku-stanovitime-68-vvp-glava-minfinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103722-iz-nacbanku-jde-direktor-departamentu-finmonitoringu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103722-iz-nacbanku-jde-direktor-departamentu-finmonitoringu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103518-onovlenna-pso-zmensilo-nebalansi-dla-energoatoma-i-ukrgidroenergo-buslavec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103518-onovlenna-pso-zmensilo-nebalansi-dla-energoatoma-i-ukrgidroenergo-buslavec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103690-mincifri-vidkrilo-dani-dokumentiv-z-reestru-budivelnoi-dialnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103690-mincifri-vidkrilo-dani-dokumentiv-z-reestru-budivelnoi-dialnosti.html


 

Україні слід залучити міжнародну спільноту 

до вирішення продовольчих проблем – 

експерт 

Україна має на урядовому рівні звернутися до 

міжнародних організацій, щоб вони допомогли 

вирішити проблеми з харчуванням та питною 

водою.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова звернулась до міжнародних 

організацій через знущання РФ з 29 

кримських татар 

Міжнародні правозахисні організації та місії 
повинні застосувати всі наявні важелі впливу 

на Російську Федерацію, аби країна-окупант 

припинила терор стосовно кримських татар. 

 

У Києві презентували книгу про 

українських в’язнів концтабору Маутгаузен 

Книга «В’язні з України в концтаборі 

Маутгаузен: історія та пам’ять» є 

застереженням проти людиноненависницьких 
практик, здійснюваних тоталітарними 

режимами.

 

 

Тема Криму недостатньо висвітлюється в 

українських ЗМІ (ДОСЛІДЖЕННЯ) 

Тема Криму недостатньо висвітлюється в 
провідних українських ЗМІ, а в деяких 

регіонах не висвітлюється взагалі.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

НАЗК направило до суду 12 

адмінпротоколів – щодо очільників партій, 

суддів та чиновників 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції склало та направило до суду 12 

адміністративних протоколів через порушення 

порядку фінансової звітності.  

 

 

Під час зборів ОПЗЖ на Одещині сталися 

сутички, поліція забрала пів сотні 

молодиків  

Під час зборів представників однієї з 

політпартій, які проходили на території 
оздоровчого комплексу в с. Совіньйон, між 

двома групами громадян сталися незначні 

сутички, і для пояснень до поліції запросили 

близько пів сотні учасників інциденту. 

 

 

СБУ викрила корупційну схему в 

Укрзалізниці 

Служба безпеки України викрила окремих 

керівників АТ «Укрзалізниця» в організації 

корупційної схеми під час контейнерних 

перевезень. 

 

На Київщині затримали банду викрадачів 

авто, які працювали по всій Україні ФОТО 

Затримано шістьох учасників злочинної 
організації, яка займалась угонами автомобілів 

на території України.
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Поліція складе протокол на вчительку, яка 

вдарила дитину книгою по голові 

На Харківщині вчителька під час уроку 
вдарила книгою дитину по голові. Відносно неї 

буде складений адміністративний протокол.

 

 

ОАСК 21 жовтня розгляне "карантинний" 

позов Франківська 

Окружний адмінсуд Києва відкрив 

провадження у справі за позовом Івано-

Франківської міської ради щодо оскарження 

встановлених Кабінетом

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Телепремія "Еммі" оголосила переможців - 

нагороди вручали в "коронавірусних" 

смокінгах 

У Лос-Анджелесі 20 вересня відбулася 72-а 

церемонія вручення телевізійної премії "Еммі".

 

 

Укрзалізниця відновлює посадку пасажирів 

у містах, які були у "червоній" зоні 

ПЕРЕЛІК 

У зв’язку зі зміною епідемічної ситуації у 

містах "червоної" зони COVID-
19, Укрзалізниця відсьогодні 

відновлює продаж квитків на низку поїздів зі 

станцій, де раніше продаж квитків був 

призупинений.
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Більше м'яса, печиво і мед: для військових 

розробили новий сухпайок 

В Міноборони розробили поліпшений 

сухпайок для військовиків.

 

 

За 10 років природні зони в Україні 

зсунуться з півдня на північ на 150-200 

кілометрів – екологи 

Протягом найближчих 10 років в Україні 
з'явиться велика кількість природних явищ, до 

яких країна на сьогодні фактично не готова. 

 

“Нове німецьке кіно” у Києві: що покажуть 

на фестивалі у жовтні 

26-ий щорічний фестиваль “Нове німецьке 

кіно” відбудеться у Києві з 15 по 21 жовтня.

 

 

У Держтуризмі розповіли, як українські 

міста зустрінуть свято мандрівників 

Державне агентство розвитку туризму виклало 

програму відзначення Всесвітнього дня 

туризму в Києві, Львові, Харкові, Маріуполі, 
Кропивницькому, Чернівцях, Ужгороді, а 

також на Херсонщині й Луганщині.
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Комахи в домівці - що можна вдіяти і чи 

потрібно негайно щось робити? 

Інфографіка 

Окрім загальновідомих тарганів та мурашок, 

поряд з людиною мешкають скутигери, 

редувії, пелопеї, щетинохвістки, метелівкові, 

амбарні вогнівки та хлібні точильники
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