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ТОП 

 

У світі - понад 34,1 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 1 жовтня зафіксовано 

понад 34,1 мільйона випадків зараження 

коронавірусом, з них – більше 1 млн осіб 

померли. 

 

Кілька канадських регіонів повернулися до 

жорсткого карантину 

Столичний регіон, Монреаль та Шоудьєр-

Апалаш повернулися до жорсткого карантину 

через суттєве збільшення кількості хворих на 

COVID-19. 
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У лісових пожежаж на Луганщині загинули 

четверо осіб, десятьох госпіталізували 

На Луганщині лісові пожежі, що виникли 

напередодні вздовж лінії розмежування, 

забрали життя чотирьох осіб, десятьох людей 

госпіталізовано. 

 

Посольство США прокоментувало загибель 

своєї співробітниці у Києві 

Посольство США у Києві працює з 

українськими органами влади для 

встановлення обставин смерті своєї 

співробітниці. 

СВІТ 

 

Президент Азербайджану назвав умову для 

припинення боїв у Нагірному Карабасі 

Азербайджанський президент Ільхам Алієв 

заявив, що бойові дії в Нагірному Карабасі 

припиняться, якщо вірменські війська 

повністю вийдуть із регіону. 

 

Макрон розкритикував Туреччину за 

підтримку Азербайджану у конфлікті в 

Нагірному Карабаху 

Президент Франції Еммануель Макрон вважає 

небезпечними політичні заяви Анкари на 

підтримку Баку під час ескалації конфлікту у 

Нагорному Карабаху та проведе консультації з 

цього питання з лідерами США і Росії. 
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Японія заявляє, що готова до примирення з 

КНДР 

Японія прагне нормалізувати відносини із 

Північною Кореєю, владнавши усі колишні 

проблеми й непорозуміння. 

 

Вибори у США: організатори дебатів 

змінять формат, щоб "впорядкувати" діалог 

Комісія з питань президентських дебатів у 

США оголосила про внесення змін у формат 

подальших обговорень для того, щоб уникнути 

повторення хаосу в дискусії, яка сталася 

напередодні ввечері. 

 

Від Трампа пішов старший радник 

президентської кампанії 

Старший радник президентської кампанії 

Дональда Трампа Бред Парскейл, якого 

примусово госпіталізували через нервовий 

зрив та спроби самогубства, заявив, що 

звільняється зі своєї посади та повністю 

відходить від справ. 

 

Папа Римський відмовив Помпео в аудієнції 

Ватикан відхилив прохання держсекретаря 

США Майка Помпео про аудієнцію у Папи 

Римського Франциска, і звинуватив його в 

спробі втягнути католицьку церкву в 

президентські вибори в США через 

засудження її відносин з Китаєм. 
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Качинський увійде до нового складу уряду 

Польщі 

В результаті реформування уряду Польщі 

кількість міністерств буде скорочено й 

укрупнено. 

 

Данія виступає за реформування ВООЗ 

Всесвітня організація охорони здоров’я 

потребує реформування, аби залишатися 

актуальною для сучасного світу. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Збройні формування РФ на Донбасі 

продовжують порушувати домовленість 

ТКГ – Україна в ОБСЄ 

Збройні формування РФ на Донбасі 

продовжують порушувати досягнуте 22 липня 

рішення Тристоронньої контактної групи 

(ТКГ) про додаткові заходи щодо посилення 

режиму припинення вогню, зокрема, 

здійснивши з 21 по 27 вересня 16 обстрілів 

позицій ЗСУ. 

 

Кравчук у ТКГ закликав Росію не 

створювати каменів спотикання 

Відбулося чергове засідання Тристоронньої 

контактної групи (ТКГ) в режимі 

відеоконференції за участю делегацій України, 

Російської Федерації та за модераторства 

ОБСЄ. 

УКРАЇНА 
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В Україні запровадили День територіальної 

оборони 

Президент Зеленський підписав указ № 

417/2020 “Про День територіальної оборони 

України”. 

 

Комітет ВР підтримав пропозиції Міненерго 

до проєкту Держбюджету-2021 

30 вересня Комітет Верховної Ради з питань 

енергетики та житлово- комунальних послуг 

розглянув і підтримав пропозиції Міністерства 

енергетики, подані до проєкту Держбюджету 

на 2021 рік. 

 

Уряд виділив майже 9,8 мільйона на 

виплати сім'ям загиблих в АТО та 

пораненим учасникам війни 

Кабінет Міністрів виділив 9 млн 757 тис 

гривень для виплати одноразової грошової 

допомоги сім'ям чотирьох загиблих в АТО і 

сімом особам з інвалідністю. 

 

Уряд визначить пул підприємств, де 

створить наглядові ради - Шмигаль 

Уряд продовжуватиме реформу 

корпоративного управління. 
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Немчінов закликає місцеву владу думати 

спочатку про карантин, а потім про вибори 

Міністр Кабінету Міністрів закликав місцеву 

владу відповідальніше ставитися до 

дотримання карантинних обмежень через 

черговий рекорд нових захворювань на 

коронавірус. 

 

В Україні 35 медзакладів досі не подали 

заявки на виплату медикам підвищених 

зарплат - НСЗУ 

В Україні 98% медичних закладів подали 

заявки до Національної служби здоров'я 

України на виплату медпрацівникам із 1 

вересня підвищених зарплат. 

 

Україна має рекордні запаси газу і може 

взимку почати його експорт – Коболєв 

«Нафтогаз» наступної зими не прогнозує 

жодних кризових явищ на ринку газу як для 

внутрішніх споживачів, так і для зовнішніх 

партнерів, і розраховує, що така ситуація 

зможе знизити ціну на газ для кінцевих 

споживачів. 

 

Новий держстандарт базової освіти є 

продовженням реформи НУШ - Міносвіти 

Державний стандарт базової середньої освіти, 

який був затверджений Кабінетом міністрів, 

створює умови для продовження реформи 

«Нова українська школа» у 5-9 класах з 2022 

року. 
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Завдяки «зеленим» джерелам енергії нафта і 

газ втратять актуальність до 2030 року – 

Коболєв 

Україна має значний потенціал у розвитку 

відновлювальних джерел енергії, завдяки яким, 

зокрема, водневим технологіям, вже до 2030 

року газ і нафта можуть втратити актуальність. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 11 разів порушили «тишу», один 

український військовий поранений 

Протягом минулої доби у районі проведення 

операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 

порушень режиму припинення вогню з боку 

збройних формувань РФ, одного українського 

бійця поранено. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

1 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в світі відзначають Міжнародний 

день людей похилого віку. 

 

Сотням тисяч співробітників авіакомпаній 

загрожують скорочення через пандемію 

Сотні тисяч працівників у сфері авіації можуть 

втратити роботу без додаткової державної 

допомоги. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3109600-zavdaki-zelenim-dzerelam-energii-nafta-i-gaz-vtratat-aktualnist-do-2030-roku-kobolev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3109600-zavdaki-zelenim-dzerelam-energii-nafta-i-gaz-vtratat-aktualnist-do-2030-roku-kobolev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3109600-zavdaki-zelenim-dzerelam-energii-nafta-i-gaz-vtratat-aktualnist-do-2030-roku-kobolev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3109673-okupanti-11-raziv-porusili-tisu-odin-ukrainskij-vijskovij-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3109673-okupanti-11-raziv-porusili-tisu-odin-ukrainskij-vijskovij-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3109673-okupanti-11-raziv-porusili-tisu-odin-ukrainskij-vijskovij-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109234-1-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3109234-1-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3109642-sotnam-tisac-spivrobitnikiv-aviakompanij-zagrozuut-skorocenna-cerez-pandemiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3109642-sotnam-tisac-spivrobitnikiv-aviakompanij-zagrozuut-skorocenna-cerez-pandemiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3109642-sotnam-tisac-spivrobitnikiv-aviakompanij-zagrozuut-skorocenna-cerez-pandemiu.html


 

В Україні з 1 жовтня водії автомобілів 

мають їздити з увімкненими фарами 

В Україні з 1 жовтня по 1 травня учасники 

дорожнього руху на заміських дорогах повинні 

їздити з увімкненими фарами. 

 

Вийшов офіційний постер фільму «Фортеця 

Хаджибей» 

Одеська кіностудія представила офіційний 

постер фільму Костянтина Коновалова 

«Фортеця Хаджибей». 

 

Українцям сьогодні прогнозують дощі, 

грози та до +22° 

В Україні у четвер, 1 жовтня, збережеться 

дощова погода, денна температура 

становитиме 14-19° тепла. 

 

1 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні святої Ярини; на що багатий жовтень, 

коли чекати морозів і міняємо роги на крила. 
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