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ТОП
Конституційний суд обрав нового голову
Судді Конституційного суду обрали новим
головою Олександра Тупицького.

Підпал будинку Гонтаревої: Зеленський
доручив СБУ долучитися до розслідування
Президент Володимир Зеленський доручив
голові СБУ Івану Баканову долучитися до
розслідування підпалу будинку колишньої
очільниці Нацбанку України Валерії
Гонтаревої.

Україна змінює тактику на нараді ОБСЄ
через заяви про ―російський Крим‖
Делегація України на нараді ОБСЄ у Варшаві
змінить тактику дій у зв’язку з масовими
заявами пропагандистів про “російський
Крим” і неготовністю модераторів забирати у
них слово.

У представництві ЄС відреагували на
підпал будинку Гонтаревої
Представництво Європейського Союзу в
Україні розраховує на те, що українські
правоохоронці розслідуватимуть підпал
будинку колишньої глави Національного банку
Валерії Гонтаревої та притягнуть винних до
відповідальності.

Це вже не інциденти, це – терор: НБУ
зробив заяву щодо атак на Гонтареву
У Національному банку вважають
неприпустимим ряд цілеспрямованих,
системних атак на ексголову центробанку
Валерію Гонтареву та в її особі – на усіх
реформаторів.

Карпюк - про росТБ: Як треба зневажати
народ, щоб так цинічно йому брехати?
Звільнений український політв’язень Микола
Карпюк заявив, що в ув’язненні дивився
новини та не хотів, аби в Україні було таке
ганебне телебачення, як в Російській
Федерації.

Є сумніви: чи вигідна українцям програма
―газ про запас‖
В Антимонопольному комітеті вважають, що
НАК “Нафтогаз” вводить в оману громадян,
які переплачують, купуючи блакитне паливо
наперед

УКРАЇНА І СВІТ
Україна окреслила власні пріоритети на 74й сесії Генасамблеї ООН
Завершення збройної агресії проти України та
деокупація Криму і окремих регіонів Донбасу серед пріоритетів українського порядку
денного на 74-й сесії Генеральної асамблеї
ООН, яка розпочинається у Нью-Йорку у
вівторок.

Україна готова розвивати співпрацю з
ЄБРР – Зеленський
Україна цінує співпрацю з міжнародними
партнерами, такими як Міжнародний
валютний фонд, Європейський банк
реконструкції та розвитку і Світовий банк, та
готова її розвивати.

Рада визначилася зі складом делегації у
ПАРЄ
До складу постійної делегації Верховної Ради
9-го скликання у Парламентській асамблеї
Ради Європи увійшли сім народних депутатів
від “Слуги народу” та по одному від інших
фракцій та груп.

Загороднюк запевнив військових аташе у
незмінності курсу в НАТО
Курс України на членство в НАТО
залишається незмінним.

У ―Слузі народу‖ вважають, що Україна і
Польща мають перегорнути сторінки
складної історії
Київ і Варшава повинні вивчити усі драматичні
події в історії обох народів, зробити відповідні
висновки і перегорнути ці сторінки.

Україна має залишатися країноютранзитером і з Nord Stream 2 – уряд ФРН
Офіційний Берлін, як і раніше, наполягає на
тому, що Україна має залишатися державоютранзитером російського газу до Європи і у
разі початку функціонування Nord Stream 2.

Україна і Японія. Як зберегти міцні зв’язки
АНАЛІТИКА
До Києва прилітають японські парламентарії, а
за місяць Володимир Зеленський відвідає
Токіо

БЕЗПЕКА
Кримські правозахисники розповіли в
ОБСЄ, як Росія глушить українські
радіосигнали
Кримська правозахисна група (КПГ) заявила
про факти знищення свободи слова на
півострові, у тому числі про блокування
російськими радіостанціями українського
мовлення на території Херсонської області та
північного Криму.
―Чорна‖ доба на Донбасі: у Міноборони
розповіли про загибель бійця ЗСУ
Російсько-окупаційні війська з початку доби у
вівторок тричі обстріляли позиції Об'єднаних
сил, один український боєць загинув.

Передумов для вільних виборів на
окупованому Донбасі поки немає — голова
ОБСЄ
Міністр закордонних справ Словаччини,
чинний голова ОБСЄ Мирослав Лайчак
переконаний, що місцеві вибори на нині
непідконтрольній Україні території Донбасу
мають бути вільними й проходити за
українським законодавством, але наразі такої
можливості немає.
Facebook ліквідував фабрику тролів в
Україні: серед видалених сторінок - Hyser,
Znaj.ua, Politeka
Компанія Facebook зупинила діяльність низки
облікових записів і груп, які вели
скоординовані кампанії з дезінформації в
Україні.

УКРАЇНА
Зеленський призначив 41 суддю
Президент Володимир Зеленський підписав
указ про призначення суддів у місцевих судах.

Формула Штайнмайєра: громадськість
застерігає Зеленського від дій на умовах
Кремля
Громадськість висловила занепокоєння заявою
Президента України Володимира Зеленського,
що на зустрічі лідерів держав “нормандської
четвірки” буде обговорюватися “формула
Штайнмайєра”.

Зеленський оголосив догани двом
заступникам Богдана
Президент Володимир Зеленський оголосив
догани заступникам керівника Офісу
Президента Сергію Трофімову та Кирилу
Тимошенку.

―Голос‖ запропонував Зеленському свого
кандидата на посаду члена ЦВК
Партія “Голос” запропонувала Володимиру
Зеленському обрати членом ЦВК експерта з
виборчого права Андрія Гевка, який під час
позачергових парламентських виборів був
представником політсили у Центрвиборчкомі з
правом дорадчого голосу.

Вбивство Гандзюк: активісти шоковані
планами призначити Киву членом ТСК
Активісти заявляють, що народний депутат від
партії "Опозиційна платформа - За життя" Ілля
Кива не може бути включений до складу
Тимчасової слідчої комісії для проведення
розслідування відомостей щодо нападів на
Катерину Гандзюк та інших громадських
активістів.

ЕКОНОМІКА
Енергоатом підготував програму
співробітництва з МАГАТЕ на 2020-2021
роки
Програму технічного співробітництва між
НАЕК "Енергоатом" та Міжнародною агенцією
з атомної енергії (МАГАТЕ) на 2020-2021 роки
представники двох відомств розглянули 17
вересня у Відні.

В Україні подорожчали 55% продуктів із
соціального кошика - експерт
На ринку України за серпень 2019 року ціни
зросли на 55% продуктів із соціального
кошика.

Нацкомісія підвищує тарифи для
Київводоканалу
Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, схвалила проєкт
постанови про підвищення тарифу на
водопостачання та водовідведення для ПАТ
"Київводоканал" на 1,217 грн за кубометр.

ПРАВА ЛЮДИНИ
В ООН заявляють про відсутність
покарання за напади на журналістів в
Україні
Управління Верховного комісара ООН з прав
людини стурбоване нападами на журналістів,
які продовжуються в Україні через відсутність
покарання за скоєні раніше напади.

Балух написав бранцю Кремля Шумкову
Український політв'язень Олександр Шумков
отримав листа від звільненого з неволі
Володимира Балуха, який утримувався в одній
з ним колонії.

ПРАВОПОРЯДОК
Чумак сказав, коли запустять реформу
військової прокуратури
Головний військовий прокурор Віктор Чумак
вважає, що трьох місяців має вистачити для
того, щоб у рамках реформи військової
прокуратури реорганізувати її у спеціалізовану
прокуратуру протидії злочинам у сфері
національної безпеки і оборони.

Прокуратура АРК направила до суду справу
організатора ―виборів‖ в окупованому
Криму
Прокуратура Автономної Республіки Крим за
результатами проведеного спеціального
досудового розслідування направила до суду
обвинувальний акт стосовно голови незаконно
створеної на території півострову
«Избирательной комиссии Республики Крым».

Суд заарештував завод "Кузня на
Рибальському"
Печерський райсуд Києва заарештував
нерухомість і корпоративні права заводу
"Кузня на Рибальському", який раніше належав
п'ятому президентові Петру Порошенку.

Прокуратура оскаржує взяття на поруки
Вілкула і Колеснікова
Прокуратура Дніпропетровської області
оскаржує рішення Жовтневого районного суду
в м. Дніпро, якими для колишніх народних
депутатів Олександра Вілкула та Дмитра
Колеснікова обрано запобіжний захід у вигляді
особистої поруки.

Архієпископ Климент подав касацію на
«виселення» ПЦУ з храму в Криму
Архієпископ Кримської єпархії Православної
церкви України Климент подав касаційну
скаргу до суду в російській Калузі на рішення
російського 21-го арбітражного апеляційного
суду в Севастополі, який залишив чинним
рішення про розірвання договору оренди
приміщень кафедрального собору ПЦУ в
Сімферополі.
Обшук на ―Криворізькій теплоцентралі‖:
НАБУ розслідує розкрадання на 80
мільйонів
Національне антикорупційне бюро проводить
обшуки у приміщеннях АТ «Криворізька
теплоцентраль».

ЕКСКЛЮЗИВ
Друга Світова: «український рахунок» ще
не закритий
Україна, крім Світової, вступила у свою війну
– Визвольну, рівно 80 років тому, 17 вересня
1939 року. Війну цю досі не закінчено

Проєкт бюджету-2020: цифри радують,
джерела наповнення – узгоджують
АНАЛІТИКА
Як і цього року, бюджетними пріоритетами
2020-го стануть безпека та оборона, соціальне
забезпечення і дорожнє будівництво.

СУСПІЛЬСТВО
SkyUp полетить зі Львова та Запоріжжя до
Тель-Авіва
Авіакомпанія SkyUp Airlines анонсувала запуск
рейсів зі Львова та Запоріжжя до ізраїльського
Тель-Авіва.

У Львові на ярмарку оберуть
найелегантнішу ретротехніку
У Львові впродовж 21-22 вересня проходитиме
IX Ярмарок ретротехніки та запчастин, який
збере шанувальників старовинних автомобілів,
мотоциклів та велосипедів.

Тридцять країн та 250 зустрічей: у Львові
стартує BookForum
У Львові з 18 по 22 вересня розгорнеться
грандіозне Свято Книги, яке вже 26-й рік
поспіль відкриває любителям літератури нові
імена, нові твори, нові захопливі події та
зустрічі.

Аккерманську фортецю включили до
попереднього списку ЮНЕСКО
Визволений політв'язень Кремля Микола
Карпюк розповів, що у 2014 році офіцер ФСБ
поділився з ним планами Кремля щодо розколу
України по Дніпру.

В Україні вперше відбудеться Благодійний
бал юристів
У бальній залі готелю Hilton Kyiv вперше в
Україні, за підтримки Асоціації правників
України, 7 жовтня відбудеться Благодійний бал
юристів, присвячений професійному святу
правників.

У Полтаві сплетуть гігантський вінок-оберіг
До Дня міста у Полтаві сплетуть вінок-оберіг 8
тонн завважки й 1200 метрів завдовжки: по 1
метру на кожен рік існування старовинного
міста. Організатори проєкту подали заявку на
реєстрацію національного рекорду.
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