
Єдина країна - Україна і світ 29.09.20 

 

ТОП 

 

У світі коронавірусом заразилися понад 33,5 

мільйона осіб 

Станом на ранок 29 вересня у світі зафіксовано 

33 552 152 випадки коронавірусу, зокрема 1 

006 379 летальних випадків і 24 880 948 

випадків одужання. 

 

Макрон зустрінеться з Тихановською – 

Єлисейський палац 

Президент Франції Еммануель Макрон 

зустрінеться з лідером білоруської опозиції, 

екскандидатом на пост президента Білорусі 

Світланою Тихановською. 
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Нагірний Карабах: тридцятирічна війна 

триває 

Згадаймо, як все починалось: факти історії, 

цифри втрат, назви гарячих точок 

(ІНФОГРАФІКА) 

 

Розшифровка чорних скриньок літака Ан-

26 триватиме 3-5 днів — Уруський 

Розшифровка чорних скриньок військового 

літака Ан-26, який розбився в Чугуєві 

Харківської області, триватиме 3-5 днів. Два 

тижні піде на ідентифікацію всіх загиблих. 

СВІТ 

 

У ПАРЄ закликають Єреван і Баку до 

деескалації конфлікту 

У Парламентській асамблеї Ради Європи 

закликають Вірменію і Азербайджан до 

деескалації збройного конфлікту та 

відновлення переговорів. 

 

Азербайджан не повинен звітувати про 

присутність турецьких військових – 

Ердоган 

Мінська група ОБСЄ з врегулювання нагірно-

карабаського конфлікту за 30 років не змогла 

жодним чином вирішити конфлікт між 

Вірменією та Азербайджаном... 
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Позиція Британії щодо Brexit залишається 

неприйнятною для ЄС – Шефчович 

Позиція Великої Британії у принциповому 

питанні щодо виконання Протоколу по 

Ірландії/Північній Ірландії в рамках вже 

ухваленої Угоди про вихід цієї країни з ЄС 

залишається неприйнятною для Євросоюзу. 

 

Трамп значно зменшив розрив з Байденом 

Свіжі результати соціологічних опитувань 

свідчать, що глава Білого дому Дональд Трамп 

суттєво скоротив розрив у виборчих перегонах 

зі своїм опонентом, ексвіцепрезидентом США 

Джо Байденом. 

 

Макрон: Ми не можемо діяти, нібито 

Європа є ізольованим від Росії островом 

Президент Франції Еммануель Макрон 

продовжує свою політику підтримки діалогу з 

Москвою. 

 

Хакери впродовж тижня атакували штат 

Вашингтон – Bloomberg 

Більше десятка державних установ 

американського штату Вашингтон зазнали 

тривалої й скоординованої атаки хакерів. 
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Чехія готується оголосити надзвичайний 

стан 

Новий міністр охорони здоров’я Чеської 

Республіки Роман Примула винесе на розгляд 

уряду пропозицію щодо введення 

надзвичайного стану в зв’язку з поширенням 

коронавірусу. 

 

У США виділять 100 мільйонів швидких 

тестів на COVID-19 для шкіл 

Адміністрація США розповсюдить 100 

мільйонів швидких тестів на COVID-19 по всій 

країні, щоби допомогти навчальним закладам 

швидше відновити роботу. 

 

Глави МВС ЄС планують до кінця року 

щомісяця обговорювати міграційну 

політику 

Глави МВС країн ЄС планують зустрічатися 

щомісяця до кінця року з метою обговорення 

спільної міграційної політики. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У розширенні європейської демократії Росія 

побачила геополітичну загрозу – президент  

У природному розширенні європейського 

демократичного простору Росія побачила для 

себе геополітичну загрозу, що стало причиною 

її брутальних дій як в Україні, так і в Білорусі. 
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Польська РGNiG виграла тендер на 

постачання газу для Оператора ГТС 

України 

Польська державна нафтогазова компанія 

PGNiG спільно зі своїм українським партнером 

ERU (Energy Resources of Ukraine) виграла 

тендер на постачання газу для Оператора ГТС 

України. 

 

Італійський суд сьогодні розглядатиме 

апеляцію у справі Марківа 

В Італії у вівторок, 29 вересня, о 9:00 за 

місцевим часом суд в Мілані розпочне розгляд 

апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа, 

засудженого до 24 років позбавлення волі за 

нібито причетність до загибелі італійського 

фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 

2014 року на Донбасі. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський призначив голів РДА у шести 

областях 

Президент України Володимир Зеленський 

призначив сімох керівників районних 

державних адміністрацій у Сумській, 

Львівській, Київській, Запорізькій, Вінницькій 

та Хмельницькій областях. 

 

Уруський пропонує розширювати 

використання титану у різних сферах 

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань 

стратегічних галузей промисловості України 

Олег Уруський пропонує розширювати сферу 

використання титану у різних сферах та 

підвищувати якість його обробки. 
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Злам сайту Нацполіції: Клименко запевняє, 

що витоку документів не було 

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що 

після зламу новинного сайту НПУ ніяких 

витоків документів від відомства не сталося. 

 

СБУ блокувала схему реалізації 

фальсифікованих ліків на мільйони гривень 

Служба безпеки України блокувала 

протиправну діяльність організованої 

злочинної групи, учасники якої незаконно 

виготовляли та реалізовували фальсифіковані 

анаболічні та сильнодіючі препарати на 

мільйони гривень. 

 

В Україні рівень розкриття викрадень 

автомобілів становить 52% - МВС 

В Україні за 8 місяців цього року рівень 

розкриття угонів транспортних засобів 

становить 52%, що удвічі вище, ніж у 2016 

році за аналогічний період. 

 

CБУ блокувала масштабну контрабанду 

бурштину до однієї з азійських країн 

Служба безпеки України блокувала 

масштабний канал контрабанди обробленого 

бурштину до однієї з азійських країн. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти п'ять разів порушили "тишу" на 

Донбасі - гатили з гранатометів та 

стрілецької зброї 

За минулу добу, 28 вересня, збройні 

формування РФ п’ять разів порушили режим 

припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

29 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні День пам’яті жертв Бабиного Яру – 

одного з найжахливіших символів Голокосту. 

 

У Києві презентувати стрічку The Wrong 

Place про справу нацгвардійця Марківа 

В Інформаційно-виставковому центрі Музею 

Майдану представникам ЗМІ показали частину 

стрічки "Не в тому місці, не в той час", що 

розповідає про непричетність нацгвардійця 

Віталія Марківа до загибелі італійського 

фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 

2014 року на Донбасі. 

 

Українці Мілана проведуть флешмоб на 

підтримку Марківа 

Українська громада Мілана проведе вранці 29 

вересня акцію на підтримку нацгвардійця 

Віталія Марківа, засудженого до 24 років 

позбавлення волі за нібито причетність до 

загибелі італійського фотокореспондента 

Андреа Роккеллі у травні 2014 року на 

Донбасі. 
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Український бренд вишиванок випустив 

колекцію, обличчям стала модель XXL-size 

Сучасний український бренд вишиванок 

«Вільні люди» випустив нову колекцію, 

обличчям якої стала модель XXL-size, блогерка 

та громадська активістка Мирослава Павлик, 

яка підтримує бодіпозитивний рух та здоровий 

спосіб життя. 

 

Оголосили номінантів на третю 

національну премію кінокритиків 

―Кіноколо‖ 

Оголошено номінантів на третю Національну 

премію кінокритиків “Кіноколо”, 

нагородження якою відбуватиметься в рамках 

4-го кінофестивалю «Київський тиждень 

критики», який пройде у кінотеатрі «Жовтень» 

з 22 по 28 жовтня. 

 

Дощі сьогодні "накриють" майже всю 

Україну 

В Україні у вівторок, 29 вересня, на більшій 

частині території, крім сходу та північного 

сходу, очікуються дощі, місцями грози. 

 

29 вересня: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні мучениці Єфимії; якою буде зима, 

навіщо дивитися на курку і вчимо психологію. 
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