
Єдина країна - Україна і світ 25.09.20 

 

ТОП 

 

У світі виявили 32,4 мільйона випадків 

COVID-19 

Станом на ранок 25 вересня у світі 

зареєстрували 32 413 887 випадків 

коронавірусу, зокрема 987 742 летальні 

випадки і 23 928 589 людей одужали. 

 

В Україні за добу - 3 565 випадків 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу виявлено 3 565 

випадків зараження коронавірусом, загальна їх 

кількість сягнула 191 671. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106098-u-sviti-viavili-324-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106098-u-sviti-viavili-324-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106098-u-sviti-viavili-324-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106097-v-ukraini-za-dobu-3-565-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106097-v-ukraini-za-dobu-3-565-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106097-v-ukraini-za-dobu-3-565-vipadkiv-koronavirusu.html


 

Білоруська опозиція заявила про 

невизнання шостого терміну Лукашенка 

Координаційна рада, створена для 

врегулювання політичної кризи у Білорусі, 

опублікувала звернення з нагоди «вступу» 

Олександра Лукашенко на шостий 

президентський термін і заявила про 

невизнання його повноважень як президента. 

 

США ввели нові санкції проти Ірану 

Американський уряд запровадив новий пакет 

санкцій проти судової та пенітенціарної систем 

Ірану через переслідування та жорстоке 

поводження з особами, які виступають проти 

режиму.

 

Навальний залишиться в Німеччині на 

реабілітацію 

Російський опозиціонер Олексій Навальний до 

кінця курсу реабілітації залишиться в 

Німеччині, вона може тривати кілька тижнів. 

 

США готують нові санкції проти Росії 

Двопартійна група сенаторів США внесла до 

верхньої палати Конгресу законопроєкт, який 

передбачає нові санкції проти Росії у зв'язку зі 

злочинною активністю режиму Путіна, а також 

переслідування ним опозиції, зокрема, 

отруєння Навального. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106021-biloruska-opozicia-zaavila-pro-neviznanna-sostogo-terminu-lukasenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106021-biloruska-opozicia-zaavila-pro-neviznanna-sostogo-terminu-lukasenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106021-biloruska-opozicia-zaavila-pro-neviznanna-sostogo-terminu-lukasenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106069-ssa-vveli-novi-sankcii-proti-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106069-ssa-vveli-novi-sankcii-proti-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106068-navalnij-zalisitsa-v-nimeccini-na-reabilitaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106068-navalnij-zalisitsa-v-nimeccini-na-reabilitaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106068-navalnij-zalisitsa-v-nimeccini-na-reabilitaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106087-ssa-gotuut-novi-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106087-ssa-gotuut-novi-sankcii-proti-rosii.html


 

Литва закликає ЄС ввести нові санкції 

проти Росії і зупинити Nord Stream 2 

Литовський парламент прийняв резолюцію про 

необхідність санкцій після отруєння 

російського опозиціонера Олексія Навального і 

важливості зупинки будівництва газопроводу 

Nord Stream 2. 

 

Прогноз для світової економіки може бути 

―менш жахливим‖ - МВФ 

Низка розвинутих країн демонструє позитивну 

динаміку економічного зростання на тлі 

зменшення карантинних обмежень, що 

покращує прогнози в глобальному вимірі в 

порівнянні з розрахунками, проведеними 

кілька місяців тому. 

СВІТ 

 

Трамп каже, що прийме перемогу Байдена, 

якщо її підтвердить Верховний суд 

Після того, як президент США Дональд Трамп 

висловив сумнів щодо готовності мирної 

передачі влади, якщо програє на виборах, він 

усе ж підтвердив, що прийме рішення 

Верховного суду про оголошення Байдена 

президентом в разі його перемоги. 

 

Шість країн засудили утиски свободи слова 

у Білорусі 

Постійні напади на журналістів та інші утиски 

свободи слова у Білорусі викликають глибоке 

занепокоєння міжнародної спільноти. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106028-litva-zaklikae-es-vvesti-novi-sankcii-proti-rosii-i-zupiniti-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106028-litva-zaklikae-es-vvesti-novi-sankcii-proti-rosii-i-zupiniti-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106028-litva-zaklikae-es-vvesti-novi-sankcii-proti-rosii-i-zupiniti-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3105977-prognoz-dla-svitovoi-ekonomiki-moze-buti-mens-zahlivim-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3105977-prognoz-dla-svitovoi-ekonomiki-moze-buti-mens-zahlivim-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3105977-prognoz-dla-svitovoi-ekonomiki-moze-buti-mens-zahlivim-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106032-tramp-kaze-so-prijme-peremogu-bajdena-akso-ii-pidtverdit-verhovnij-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106032-tramp-kaze-so-prijme-peremogu-bajdena-akso-ii-pidtverdit-verhovnij-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106032-tramp-kaze-so-prijme-peremogu-bajdena-akso-ii-pidtverdit-verhovnij-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106053-sist-kraini-zasudili-utiski-svobodi-slova-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106053-sist-kraini-zasudili-utiski-svobodi-slova-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106053-sist-kraini-zasudili-utiski-svobodi-slova-u-bilorusi.html


 

Дуда: Білоруське суспільство заслуговує на 

чесні вибори 

У Білорусі мають відбутися чесні вибори, 

білоруське суспільство заслуговує на свободу і 

право на демократію. 

 

Глава МЗС Канади обговорив події у 

Білорусі з Тихановською 

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-

Філіп Шампань провів телефонну розмову із 

лідером білоруської опозиції Світланою 

Тихановською. 

 

Вишеградська група представила главі 

Єврокомісії план підтримки Білорусі 

Прем’єр-міністри країн Вишеградської групи 

представили главі Єврокомісії Урсулі фон дер 

Ляєн план підтримки громадянського 

суспільства Білорусі. 

 

Акція Stop Putin's Terror: у Берліні перед 

посольством РФ організували флешмоб 

У рамках тижневої акції Stop Putin's Terror, яка 

проходить у Берліні перед посольством 

Російської Федерації в ФРН цілодобово з 18 до 

26 вересня, в четвер було організовано 

флешмоб з «протестною» музикою. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106063-duda-biloruske-suspilstvo-zaslugovue-na-cesni-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106063-duda-biloruske-suspilstvo-zaslugovue-na-cesni-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106063-duda-biloruske-suspilstvo-zaslugovue-na-cesni-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106095-glava-mzs-kanadi-obgovoriv-podii-u-bilorusi-z-tihanovskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106095-glava-mzs-kanadi-obgovoriv-podii-u-bilorusi-z-tihanovskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106095-glava-mzs-kanadi-obgovoriv-podii-u-bilorusi-z-tihanovskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105962-visegradska-grupa-predstavila-glavi-evrokomisii-plan-pidtrimki-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105962-visegradska-grupa-predstavila-glavi-evrokomisii-plan-pidtrimki-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105962-visegradska-grupa-predstavila-glavi-evrokomisii-plan-pidtrimki-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106040-akcia-stop-putins-terror-u-berlini-pered-posolstvom-rf-organizuvali-flesmob.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106040-akcia-stop-putins-terror-u-berlini-pered-posolstvom-rf-organizuvali-flesmob.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106040-akcia-stop-putins-terror-u-berlini-pered-posolstvom-rf-organizuvali-flesmob.html


 

Швейцарія в ООН виступила на захист 

Міжнародного кримінального суду 

Міжнародний кримінальний суд ООН 

допомагає підтримувати заснований на 

правилах порядок у світі. 

 

Уряд Іспанії розгляне помилування 

"каталонських сепаратистів" 

Уряд Іспанії наступного тижня почне 

розглядати питання щодо помилування 

дев’ятьох каталонських політиків, які раніше 

буле засуджені до тривалих термінів 

ув’язнення за причетність до проведення 

референдуму щодо незалежності Каталонії у 

2017 році. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський вручив державні нагороди 

представникам української громади 

Словаччини 

Президент Володимир Зеленський у 

Словаччині вручив державні нагороди 

представникам української громади за їх 

внесок у збереження української національної 

самобутності за межами батьківщини. 

 

Заступник секретаря РНБО: Санкції проти 

РФ треба посилювати 

Заступник секретаря Ради національної 

безпеки і оборони Сергій Кривонос впевнений, 

що співпраця з міжнародними партнерами має 

привести до посилення санкцій проти Росії. 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105970-svejcaria-v-oon-vistupila-na-zahist-miznarodnogo-kriminalnogo-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105970-svejcaria-v-oon-vistupila-na-zahist-miznarodnogo-kriminalnogo-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3105970-svejcaria-v-oon-vistupila-na-zahist-miznarodnogo-kriminalnogo-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106030-urad-ispanii-rozglane-pomiluvanna-katalonskih-separatistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106030-urad-ispanii-rozglane-pomiluvanna-katalonskih-separatistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3106030-urad-ispanii-rozglane-pomiluvanna-katalonskih-separatistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3106025-zelenskij-vruciv-derzavni-nagorodi-predstavnikam-ukrainskoi-gromadi-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3106025-zelenskij-vruciv-derzavni-nagorodi-predstavnikam-ukrainskoi-gromadi-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3106025-zelenskij-vruciv-derzavni-nagorodi-predstavnikam-ukrainskoi-gromadi-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3106025-zelenskij-vruciv-derzavni-nagorodi-predstavnikam-ukrainskoi-gromadi-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3106081-zastupnik-sekretara-rnbo-sankcii-proti-rf-treba-posiluvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3106081-zastupnik-sekretara-rnbo-sankcii-proti-rf-treba-posiluvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3106081-zastupnik-sekretara-rnbo-sankcii-proti-rf-treba-posiluvati.html


 

Степанов може суміщати портфель члена 

уряду і мандат депутата облради — КВУ 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, 

який очолив список партії «Слуга народу» до 

Одеської обласної ради, після місцевих виборів 

зможе поєднувати роботу в Кабінеті Міністрів 

України та діяльність депутата відповідного 

органу місцевого самоврядування. 

 

Доступ до публічної інформації: Мінцифри 

запустило серіал для держслужбовців 

Міністерство цифрової трансформації 

запустило освітній серіал «Актуальні питання 

доступу до публічної інформації. 

 

"Для коледжу нічого не змінюється" – 

Шкарлет про приєднання Олімпійського 

коледжу до НУФВіС 

Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет 

прокоментував ситуацію навколо 

Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного 

до Національного університету фізичного 

виховання і спорту, через яке сталися сутички 

на території коледжу. 

 

СБУ блокувала незаконний видобуток 

бурштину на території державного лісгоспу 

Служба безпеки України блокувала 

незаконний видобуток бурштину-сирцю на 

території Дубровицького держлісгоспу і 

затримала угруповання чорних копачів. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3106055-stepanov-moze-sumisati-portfel-clena-uradu-i-mandat-deputata-oblradi-kosel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3106055-stepanov-moze-sumisati-portfel-clena-uradu-i-mandat-deputata-oblradi-kosel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3106055-stepanov-moze-sumisati-portfel-clena-uradu-i-mandat-deputata-oblradi-kosel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106091-dostup-do-publicnoi-informacii-mincifri-zapustilo-serial-dla-derzsluzbovciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106091-dostup-do-publicnoi-informacii-mincifri-zapustilo-serial-dla-derzsluzbovciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106091-dostup-do-publicnoi-informacii-mincifri-zapustilo-serial-dla-derzsluzbovciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106048-dla-koledzu-nicogo-ne-zminuetsa-skarlet-pro-priednanna-olimpijskogo-koledzu-do-nufvis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106048-dla-koledzu-nicogo-ne-zminuetsa-skarlet-pro-priednanna-olimpijskogo-koledzu-do-nufvis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106048-dla-koledzu-nicogo-ne-zminuetsa-skarlet-pro-priednanna-olimpijskogo-koledzu-do-nufvis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3106048-dla-koledzu-nicogo-ne-zminuetsa-skarlet-pro-priednanna-olimpijskogo-koledzu-do-nufvis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3106085-sbu-blokuvala-nezakonnij-vidobutok-burstinu-na-teritorii-derzavnogo-lisgospu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3106085-sbu-blokuvala-nezakonnij-vidobutok-burstinu-na-teritorii-derzavnogo-lisgospu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3106085-sbu-blokuvala-nezakonnij-vidobutok-burstinu-na-teritorii-derzavnogo-lisgospu.html


 

За добу окупанти порушили "тишу" з 

гранатомета поблизу Кам’янки 

Ситуація в районі проведення операції 

Об’єднаних сил залишається повністю 

контрольованою. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

25 вересня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1829 році, в Одесі заснована 

міська бібліотека - перша в Україні публічна 

книгозбірня. 

 

Як українські міста та регіони відзначають 

Всесвітній день туризму 

Свято мандрівників засноване 41 рік тому у 

світовому масштабі і закріплене в Україні 

Указом Президента з 1998 року 

 

У Херсоні стартував Міжнародний 

кінофестиваль аматорського кіно 

У Херсоні стартував XV Міжнародний 

кінофестиваль «Кінокімерія» - цьогоріч він 

дистанційний, з огляду на ситуацію з 

коронавірусом. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3106100-z-dobu-okupanti-porusili-tisu-z-granatometa-poblizu-kamanki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3106100-z-dobu-okupanti-porusili-tisu-z-granatometa-poblizu-kamanki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3106100-z-dobu-okupanti-porusili-tisu-z-granatometa-poblizu-kamanki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105659-25-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3105659-25-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3105985-ak-ukrainski-mista-ta-regioni-vidznacat-vsesvitnij-den-turizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3105985-ak-ukrainski-mista-ta-regioni-vidznacat-vsesvitnij-den-turizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3105985-ak-ukrainski-mista-ta-regioni-vidznacat-vsesvitnij-den-turizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3106026-u-hersoni-startuvav-miznarodnij-kinofestival-amatorskogo-kino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3106026-u-hersoni-startuvav-miznarodnij-kinofestival-amatorskogo-kino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3106026-u-hersoni-startuvav-miznarodnij-kinofestival-amatorskogo-kino.html


 

На Закарпатті анонсували перший 

Карпатський гірський кінофестиваль 

Перший Карпатський гірський міжнародний 

кінофестиваль відбудеться з 1 до 10 жовтня 

2020 року в Ужгороді. Глядачам презентують 

ігрові та документальні короткометражні 

фільми про гори. 

 

"Ми є Ми поруч" Романа Балаяна 

позмагається за приз Варшавського 

кінофестивалю 

Міжнародна прем’єра нового фільму Романа 

Балаяна «Ми є Ми поруч» відбудеться на 

Варшавському кінофестивалі, що триватиме з 

9 до 18 жовтня. 

 

Дощі та сильний вітер: в Україну йде осіння 

негода 

У п'ятницю, 25 вересня, в Україні мінлива 

хмарність, без опадів, лише на Закарпатті та 

Прикарпатті вдень невеликий дощ. Вітер 

південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 

8-13°, на узбережжі морів 14-17°, на 

Луганщині 5-10° тепла; вдень 23-28°. 

 

25 вересня: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні святого Автонома; чим нині зайняті 

миші, а чим – вужі й гадюки, а також не 

сприймаймо кризу як «жах». 

 

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