
Єдина країна - Україна і світ 30.09.20 

 

ТОП 

 

У світі - 33,3 мільйона випадків 

коронавірусу 

Станом на ранок 30 вересня у світі 

зареєстровано 33 843 974 випадки 

коронавірусу. 

 

Польща вводить нові обмеження через 

COVID-19 

У зв’язку з різким збільшенням кількості 

інфікованих коронавірусом упродовж останніх 

кількох днів уряд Польщі вирішив запровадити 

чергові обмеження і нову стратегію дій щодо 

осіб, в яких діагностовано COVID-19. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108957-u-sviti-333-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108957-u-sviti-333-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108957-u-sviti-333-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108851-polsa-vvodit-novi-obmezenna-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108851-polsa-vvodit-novi-obmezenna-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108851-polsa-vvodit-novi-obmezenna-cerez-covid19.html


 

Канада та Британія ввели санкції проти 

режиму Лукашенка 

Велика Британія та Канада спільно 

запровадили санкції проти керівників режиму 

Лукашенка за порушення прав 

протестувальників. 

 

Сінгапур скануватиме обличчя для 

підтвердження особи 

Сінгапур стане першою країною у світі, 

громадяни якої отримуватимуть доступ до 

послуг приватних та державних служб за 

допомогою технології сканування обличчя. 

СВІТ 

 

Байден оприлюднив податкові декларації з 

майже мільйонним прибутком за рік 

Кандидат у президенти США від 

Демократичної партії Джо Байден оприлюднив 

декларації про сплату податків з майже 

мільйонного прибутку за минулий рік – через 

день після скандальної публікації про 

податкові махінації Дональда Трампа. 

 

Трамп заявив, що син Байдена заробив 

цілий статок в Україні 

Колишній віцепрезидент США Джо Байден 

категорично заперечив звинувачення Дональда 

Трампа про те, що його син, Гантер, заробив 

корупційні статки під час роботи в фірмі 

"Бурісма" в Україні, а також під час ведення 

бізнесу в Китаї. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108760-kanada-ta-britania-vveli-sankcii-proti-rezimu-lukasenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108760-kanada-ta-britania-vveli-sankcii-proti-rezimu-lukasenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108760-kanada-ta-britania-vveli-sankcii-proti-rezimu-lukasenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3108855-singapur-skanuvatime-oblicca-dla-pidtverdzenna-osobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3108855-singapur-skanuvatime-oblicca-dla-pidtverdzenna-osobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3108855-singapur-skanuvatime-oblicca-dla-pidtverdzenna-osobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108910-bajden-opriludniv-podatkovi-deklaracii-z-majze-miljonnim-pributkom-za-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108910-bajden-opriludniv-podatkovi-deklaracii-z-majze-miljonnim-pributkom-za-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108910-bajden-opriludniv-podatkovi-deklaracii-z-majze-miljonnim-pributkom-za-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108944-tramp-zaaviv-so-sin-bajdena-zarobiv-cilij-statok-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108944-tramp-zaaviv-so-sin-bajdena-zarobiv-cilij-statok-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108944-tramp-zaaviv-so-sin-bajdena-zarobiv-cilij-statok-v-ukraini.html


 

Дебати в США: Байден назвав Трампа 

"маріонеткою" Путіна 

Кандидат у президенти від Демократичної 

партії, ексвіцепрезидент США Джо Байден 

назвав нинішнього главу Білого дому Дональда 

Трампа "маріонеткою" російського президента 

Володимира Путіна. 

 

У Польщі визначилися з новим складом 

уряду 

У Польщі три коаліційні партії – Право і 

Справедливість (PiS), “Солідарна Польща” і 

“Порозуміння” – на засіданні Ради коаліції у 

вівторок остаточно визначили персональний 

склад нового уряду країни. 

 

Шарль Мішель запросив лідерів ЄС у 

Брюссель на саміт 1-2 жовтня 

Президент Європейської Ради Шарль Мішель 

запросив глав держав та урядів ЄС до 

Брюсселя 1-2 жовтня для участі з засіданні 

Спеціальної Європейської Ради. 

 

США готові розгорнути ядерну зброю у разі 

відмови Росії від договору - Politico 

Адміністрація США готова перевести в 

бойовий стан ядерні боєприпаси, які 

перебувають на зберіганні, щоби натиснути на 

Москву в переговорах про досягнення нових 

домовленостей щодо скорочення стратегічних 

наступальних озброєнь. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108952-debati-v-ssa-bajden-nazvav-trampa-marionetkou-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108952-debati-v-ssa-bajden-nazvav-trampa-marionetkou-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108952-debati-v-ssa-bajden-nazvav-trampa-marionetkou-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108906-u-polsi-viznacilisa-z-novim-skladom-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108906-u-polsi-viznacilisa-z-novim-skladom-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108906-u-polsi-viznacilisa-z-novim-skladom-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108920-sarl-misel-zaprosiv-lideriv-es-u-brussel-na-samit-12-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108920-sarl-misel-zaprosiv-lideriv-es-u-brussel-na-samit-12-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108920-sarl-misel-zaprosiv-lideriv-es-u-brussel-na-samit-12-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108837-ssa-gotovi-rozgornuti-adernu-zbrou-u-razi-vidmovi-rosii-vid-dogovoru-politico.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108837-ssa-gotovi-rozgornuti-adernu-zbrou-u-razi-vidmovi-rosii-vid-dogovoru-politico.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108837-ssa-gotovi-rozgornuti-adernu-zbrou-u-razi-vidmovi-rosii-vid-dogovoru-politico.html


 

Більшість кібератак здійснюють хакери з 

Росії - Microsoft 

Компанія Microsoft повідомила, що в 2019 році 

заблокувала більш 13 млрд шкідливих і 

підозрілих листів, з яких понад 1 млрд містили 

посилання на фішингові (підроблені) сторінки 

для отримання облікових даних. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Світ повинен захищати демократичні 

цінності, аби не допустити повторення 

трагедій, як Бабин Яр - Ґрод 

Світ повинен рішуче захищати демократичні 

цінності та не допускати проявів 

авторитаризму, шовінізму, нетерпимості, аби 

так трагедії, як Бабин Яр, ніколи не 

повторилися. 

 

Євросоюзу бракує грошей на 

комплектування цивільних місій в Україні і 

Грузії – представник ЄС 

Наслідком кризи COVID-19 стало скорочення 

бюджетних витрат на спільну політику ЄС з 

безпеки й оборони (CSDP), в результаті чого 

страждають ключові програми Євросоюзу у 

цій сфері та спільні дії, такі, як цивільні місії 

ЄС в Україні та Грузії. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський хоче проводити Нацраду 

реформ у різних областях 

Президент Володимир Зеленський на засіданні 

Національної ради реформ у Вінниці окреслив 

низку змін, які необхідно першочергово 

реалізувати в Україні для покращення бізнес-

клімату, а також висловився за продовження 

практики проведення таких засідань у різних 

регіонах. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108955-bilsist-kiberatak-zdijsnuut-hakeri-z-rosii-microsoft.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108955-bilsist-kiberatak-zdijsnuut-hakeri-z-rosii-microsoft.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108955-bilsist-kiberatak-zdijsnuut-hakeri-z-rosii-microsoft.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3108873-svit-povinen-zahisati-demokraticni-cinnosti-abi-tragedii-ak-babin-ar-nikoli-ne-povtoruvalisa-grod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3108873-svit-povinen-zahisati-demokraticni-cinnosti-abi-tragedii-ak-babin-ar-nikoli-ne-povtoruvalisa-grod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3108873-svit-povinen-zahisati-demokraticni-cinnosti-abi-tragedii-ak-babin-ar-nikoli-ne-povtoruvalisa-grod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3108873-svit-povinen-zahisati-demokraticni-cinnosti-abi-tragedii-ak-babin-ar-nikoli-ne-povtoruvalisa-grod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108900-evrosouzu-brakue-grosej-na-komplektuvanna-civilnih-misij-v-ukraini-i-gruzii-predstavnik-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108900-evrosouzu-brakue-grosej-na-komplektuvanna-civilnih-misij-v-ukraini-i-gruzii-predstavnik-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108900-evrosouzu-brakue-grosej-na-komplektuvanna-civilnih-misij-v-ukraini-i-gruzii-predstavnik-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108900-evrosouzu-brakue-grosej-na-komplektuvanna-civilnih-misij-v-ukraini-i-gruzii-predstavnik-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3108876-zelenskij-hoce-provoditi-nacradu-reform-u-riznih-oblastah-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3108876-zelenskij-hoce-provoditi-nacradu-reform-u-riznih-oblastah-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3108876-zelenskij-hoce-provoditi-nacradu-reform-u-riznih-oblastah-ukraini.html


 

Фокін говорить словами Путіна про війну 

на Донбасі - Аваков 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, 

коментуючи слова першого заступника голови 

делегації України для участі в Тристоронній 

контактній групі Вітольда Фокіна, що на 

Донбасі немає війни між Україною і Росією, 

зазначив, що це завдає шкоди для країни. 

 

"Тарифна комісія" підрахувала витрати 

пенсіонерів на тепло 

Витрати на послуги з теплопостачання для 

людей похилого віку становлять близько 25% 

доходів, що є критично високим рівнем. 

 

У проєкті бюджету-2021 на освіту 

передбачено майже 174 мільярди — Мінфін 

На фінансування освіти у проєкті державного 

бюджету на 2021 рік передбаченои майже 174 

млрд грн. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі від початку доби зберігається 

"тиша" 

Від початку поточної доби, 30 вересня, по всій 

лінії зіткнення спостерігається "тиша". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3108861-fokin-govorit-slovami-putina-pro-vijnu-na-donbasi-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3108861-fokin-govorit-slovami-putina-pro-vijnu-na-donbasi-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3108861-fokin-govorit-slovami-putina-pro-vijnu-na-donbasi-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3108853-tarifna-komisia-pidrahuvala-vitrati-pensioneriv-na-teplo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3108853-tarifna-komisia-pidrahuvala-vitrati-pensioneriv-na-teplo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3108853-tarifna-komisia-pidrahuvala-vitrati-pensioneriv-na-teplo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3108892-u-proekti-budzetu2021-na-osvitu-peredbaceno-majze-174-milardi-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3108892-u-proekti-budzetu2021-na-osvitu-peredbaceno-majze-174-milardi-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3108892-u-proekti-budzetu2021-na-osvitu-peredbaceno-majze-174-milardi-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3108958-na-donbasi-vid-pocatku-dobi-zberigaetsa-tisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3108958-na-donbasi-vid-pocatku-dobi-zberigaetsa-tisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3108958-na-donbasi-vid-pocatku-dobi-zberigaetsa-tisa.html


 

ОБСЄ зафіксувала за добу 42 порушення 

перемир’я на Донбасі 

Місія ОБСЄ протягом минулої доби 

зафіксувала 32 порушення режиму припинення 

вогню в Донецькій області та 10 таких 

порушень у Луганській області. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

30 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні відзначається 

Всеукраїнський день бібліотек та День 

усиновлення, а в світі, за ініціативою ООН, 

відзначається Міжнародний день перекладу. 

 

У Києві запустили проєкт соціального таксі 

для дітей з інвалідністю 

У столиці запустили пілотний проєкт 

соціального таксі для перевезення дітей з 

інвалідністю до реабілітаційних центрів, 

медичних шкіл, спеціальних навчальних 

закладів. 

 

Київ переходить на безхлорні технології 

знезараження води - Кличко 

У Києві 40% води, що подається у домівки 

киян, очищають та знезаражують за 

допомогою безхлорних технологій. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3108904-obse-zafiksuvala-za-dobu-42-porusenna-peremira-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3108904-obse-zafiksuvala-za-dobu-42-porusenna-peremira-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3108904-obse-zafiksuvala-za-dobu-42-porusenna-peremira-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3108547-30-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3108547-30-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108942-u-kievi-zapustili-proekt-socialnogo-taksi-dla-ditej-z-invalidnistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108942-u-kievi-zapustili-proekt-socialnogo-taksi-dla-ditej-z-invalidnistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108942-u-kievi-zapustili-proekt-socialnogo-taksi-dla-ditej-z-invalidnistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3108916-kiiv-perehodit-na-bezhlorni-tehnologii-znezarazenna-vodi-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3108916-kiiv-perehodit-na-bezhlorni-tehnologii-znezarazenna-vodi-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3108916-kiiv-perehodit-na-bezhlorni-tehnologii-znezarazenna-vodi-klicko.html


 

Силуети на склі: Чернігів покаже туристам 

пам’ятки, що не збереглися 

У місті над Десною реалізується проєкт 

"Силуети на склі, або Чернігів, який не 

зберігся", що покаже місцеві пам’ятки, яких 

вже немає. 

 

Disney звільняє 28 тисяч працівників через 

пандемію 

Всесвітньо відома компанія розважальної 

індустрії Disney звільняє 28 тис. людей лише в 

Сполучених Штатах через пандемію 

коронавірусу, яка серйозно вдарила по бізнесу 

на курортах та парках розваг. 

 

Дощі ―остудять‖ Україну - вдень до +17° 

В Україні у середу, 30 вересня, очікуються 

дощі, у окремих областях сильні дощі та грози, 

температура вдень 12-17°. 

 

30 вересня: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні Віри, Надії, Любові та Софії; 

проводжаємо журавлів і що «робитиме» 

найближчим часом погоду. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3108567-silueti-na-skli-cernigiv-pokaze-turistam-pamatki-so-ne-zbereglisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3108567-silueti-na-skli-cernigiv-pokaze-turistam-pamatki-so-ne-zbereglisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3108567-silueti-na-skli-cernigiv-pokaze-turistam-pamatki-so-ne-zbereglisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108936-disney-zvilnae-28-tisac-pracivnikiv-cerez-pandemiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108936-disney-zvilnae-28-tisac-pracivnikiv-cerez-pandemiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3108936-disney-zvilnae-28-tisac-pracivnikiv-cerez-pandemiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3108806-dosi-ostudat-ukrainu-zavtra-vden-do-17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3108806-dosi-ostudat-ukrainu-zavtra-vden-do-17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3108537-30-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3108537-30-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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