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ТОП
Зеленський їде на Генасамблею ООН та
зустрінеться із Трампом ОФІЦІЙНО
Президент Володимир Зеленський 23–26
вересня здійснить робочий візит до
Сполучених Штатів Америки для участі у 74-й
сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Рада дозволила Зеленському планувати
оборону в разі збройної агресії
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення
змін до Закону України "Про оборону України"
щодо організації оборони держави".

У Раді представили проєкт держбюджету2020. Основні цифри
Міністр фінансів Оксана Маркарова у
п’ятницю представила проєкт Закону України
"Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Зеленський підписав закон про початок
роботи Антикорупційного суду
Президент Володимир Зеленський підписав
закон про початок роботи Вищого
антикорупційного суду та уточнення
підсудності справ ВАС.

Оржель назвав умову, за якої Україна може
розглянути газовий контракт із РФ
Україна може розглянути контракт на
постачання газу з Російської Федерації у разі,
якщо Газпром запропонує ринкові ціни.

Україна відновить виплату пенсій жителям
окупованого Донбасу - Пристайко
Україна планує відновити виплату пенсій
жителям окупованих територій Донбасу в
рамках "плану Зеленського" щодо відновлення
зв'язків з нашими співгромадянами, які
проживають за лінією зіткнення.

Рада ухвалила закони про кешбек та чеки у
смартфоні
Верховна Рада України ухвалила закон про
детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та
послуг і про реєстратори розрахункових
операцій у смартфоні, а також схвалила
відповідні зміни до Податкового кодексу
України.

Укрінформ прийматиме конференцію
Євроальянсу інформагентств у 2020
Генеральна асамблея і конференція
Європейського альянсу інформаційних
агентств відбудеться 16-18 вересня 2020 року в
Києві, її прийматиме Українське національне
інформагентство «Укрінформ».

Вереснева афіша: Книжковий форум, Comic
Con та фестиваль казкарів
Хай не лякає Вас осінній холод та дощ. Ми
зібрали події, які піднімуть настрій та зігріють
серце.

УКРАЇНА І СВІТ
Трамп заперечує домовленості із
Зеленським щодо розслідування справи
Байдена
Президент США Дональд Трамп заперечує, що
домовлявся з Президентом України
Володимиром Зеленським про початок
розслідування українськими правоохоронцями
справи проти сина головного конкурента
Трампа на майбутніх виборах - Джо Байдена.

ООН вимагає від Росії не виселяти з собору
вірян ПЦУ у Криму
Комітет ООН з прав людини знову зажадав від
російської влади припинити переслідування
релігійної громади Православної церкви
України в окупованому Криму.

Ващук завершує роботу на посаді посла
Канади в Україні
Посол Канади в Україні Роман Ващук оголосив
про завершення своєї п'ятирічної каденції на
посаді.

Депутатка від "Слуги народу" очолила
делегацію Ради у ПАРЄ
Члени постійної делегації Верховної Ради у
Парламентській асамблеї Ради Європи обрали
керівництво делегації.

Порошенко обговорив з представниками
місії МВФ проєкт бюджету-2020
П'ятий Президент України Петро Порошенко
обговорив представниками місії МВФ проєкт
держбюджету на 2020 рік. Серед іншого
наголошувалося, що ревізія націоналізації
Приватбанку може підірвати макроекономічну
стабільність в Україні.

Ан-178 зацікавив вже більш як десять країн
- Кривонос
Український близькомагістральний
транспортний літак з турбореактивним
двигуном Ан-178 вже зацікавив покупців зпонад 10 країн світу.

Teknofest-2019: Абромавичус розповів, як
просувається відмова від комплектуючих з
РФ
Українська оборонна промисловість націлена
на повну відмову від російських
комплектуючих шляхом їх заміни
українськими або західними аналогами.

БЕЗПЕКА
РФ стягує бронетанкові групи впритул до
кордону з Україною — InformNapalm
ВІДЕО
В інтернеті з’явилися кілька відео, знятих в
Ростовській області РФ, на яких видно велику
колону танків та бронетранспортерів
російської армії, що рухалася вздовж траси
всього за 30 км від державного кордону з
Україною.
Крейсер "Україна" потрібно продати —
глава Укроборонпрому
Доцільності у добудові ракетного крейсера
"Україна", що нині утримується на ДП
"Миколаївський суднобудівний завод", немає,
тому необхідно розглянути можливість його
продажу.

На адмінмежі з Кримом почали будувати
нові КПВВ
На Херсонщині, на адмінмежі з Автономною
Республікою Крим, розпочали будівництво
нових КПВВ «Чонгар» і «Каланчак».

Рада збирається виключити дезертирів із
чисельності ЗСУ
Верховна Рада ухвалила в першому читанні
законопроєкт №1227 "Про внесення змін до
Закону України "Про військовий обов'язок і
військову службу" щодо удосконалення деяких
питань проходження громадянами військової
служби".

У Луцьку горів військовий госпіталь
У Луцьку в ніч на 20 вересня на крівлі
двоповерхової будівлі Луцького гарнізонного
військового госпіталю виникла пожежа.

УКРАЇНА
Пристайко пояснив, чому в Мінську не
підписали "формулу Штайнмаєра"
Міністр закордонних справ України Вадим
Пристайко заявив, що українська сторона через
технічне непорозуміння письмово не узгодила
погоджене радниками "нормандської четвірки"
формулювання "формули Штайнмаєра".

Рада ухвалила закон, який закріплює
добровільність використання стандартів в
Україні
Верховна Рада України у другому читанні
прийняла законопроєкт №1068 “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України у
зв'язку з прийняттям Закону України "Про
стандартизацію”, який остаточно закріплює
добровільне використання стандартів в
Україні.
Рада підтримала перевірку отримувачів
пенсій і субсидій
Верховна Рада України у першому читанні
підтримала законопроєкт №1231, який
упорядковує систему моніторингу та
верифікації державних виплат.

Рада ухвалила законопроєкт про
матеріальну відповідальність військових
Верховна Рада ухвалила в першому читанні
законопроєкт № 1225 "Про матеріальну
відповідальність військовослужбовців та
деяких інших осіб".

1000 одиниць техніки та 15 тисяч селян:
протести в регіонах проти продажу землі
іноземцям
У п’ятницю, 20 вересня, в 15 областях України
відбулась акція на знак протесту проти
продажу в Україні земель
сільськогосподарського призначення
іноземцям, всього в акції взяли участь близько
1000 одиниць техніки та понад 15 000 селян,
фермерів та аграріїв.

Під Офісом Президента - акція "Імпічмент
Коломойському" ФОТО
Під Офісом Президента України у Києві
проходить акція "Імпічмент Коломойському".

ЕКОНОМІКА
Газ для промисловості у жовтні подорожчає
на 5%
НАК «Нафтогаз України» опублікувала цінові
пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1
жовтня 2019 року для промислових споживачів
та інших суб’єктів господарювання.

Коболєв пояснив, коли енергетика України
зможе працювати за європейськими
законами
Українська сторона рішуче налаштована на те,
щоб швидко привести власні регуляторні
норми у сфері енергетики у відповідність до
європейського законодавства.

У РНБО пояснили, куди підуть бюджетні 28
мільярдів
Понад 28 млрд грн не є бюджетом Апарату
Ради національної безпеки і оборони, а
передбачені для потреб усіх органів виконавчої
влади сектору безпеки і оборони України.

Газові переговори: довіряти чи ні?
АНАЛІТИКА
Помітки на полях тристоронньої зустрічі
Єврокомісія–Україна–Росія

Нафтогаз почав продавати білоруську
електроенергію в Україні
ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз
України", що входить до Групи Нафтогаз,
розпочала імпорт електроенергії з Білорусі та її
продаж на українському ринку.

До України прибуло третє судно з вугіллям
із Колумбії
Судно з 73 тисячами тонн вугілля марки Г вже
прибуло в порт «Південний» Одеської області
для теплоелектростанцій ДТЕК.

Рада скасувала податок на інвестиції.
Гончарук назвав "плюси"
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо стимулювання інвестиційної діяльності в
Україні".

Курс євро впав нижче 27 гривень
Курс євро на міжбанківському ринку України у
п'ятницю, 20 вересня, досяг позначки
26,96/26,97 гривні.

ПРАВОПОРЯДОК
Суд заарештував Белька на два місяці,
застава - 288 тисяч
Дніпровський райсуд Києва обрав запобіжний
захід для ексучасника АТО Олексія Белька,
який погрожував підірвати міст Метро, тримання під вартою строком на 60 діб із
альтернативою застави у розмірі 288 тисяч.

Окружний адмінсуд взявся за позов
NewsOne
Окружний адміністративний суд міста Києва
(ОАСК) відкрив провадження за позовом ТОВ
«Новини 24 години» (логотип NewsOne) у
справі щодо скасування результатів
позапланової виїзної перевірки NewsOne та
призначив підготовче засідання на 9 грудня.

Свідку в "справі Труханова" оголосили
підозру
Одному зі свідків у справі за фактом
заволодіння коштами міського бюджету Одеси
під час придбання будівлі заводу «Краян»
повідомили про підозру за відмову давати
показання у межах досудового розслідування.

.

ЕКСКЛЮЗИВ
Життя столиці без транспортних колапсів це реально АНАЛІТИКА
Ситуація з блокуванням мосту Метро нагадала
киянам і столичній владі про застарілі
транспортні проблеми міста. Час нарешті
робити оргвисновки

―Формула Штайнмаєра‖, яка є. Але
водночас - її нема… АНАЛІТИКА
Стосовно врегулювання на Донбасі прозвучало
вже стільки, на перший погляд,
взаємовиключних заяв, що час запитувати: що
там, насправді, було та чого очікувати далі?

Ринок праці в Україні: хто тут головний
АНАЛІТИКА
Глобальна конкуренція на ринку праці
зміцнила попит на працівників і підвищила
зарплати, але не позбавила роботодавців
бажання "закрутити гайки"

СУСПІЛЬСТВО
Сенцову збираються вручити
Шевченківську премію, присуджену у 2016
році
У Шевченківському комітеті відбулася зустріч
голови комітету, письменника Юрія Щербака з
лауреатом Національної премії 2016 року
кінорежисером Олегом Сенцовим.

Тіна Кароль зіграла першу роль у кіно
ФОТО, ВІДЕО
Народна артистка України Тіна Кароль зіграла
головну жіночу роль у короткометражному
фільмі режисера Євгена Баранова "Колишні",
інтернет-прем'єра якого відбулася напередодні
ввечері.

У Нафтогазі назвали загрозу вчасному
старту опалювального сезону
К «Нафтогаз України» оприлюднив список із
127 виробників тепла, які не виконують вимоги
законодавства щодо мінімального рівня
розрахунків для отримання газу на пільгових
умовах (відповідно до положення про
покладання спеціальних обов'язків (ПСО).

Зеленський підписав закон про
відтермінування штрафів для
"євробляхерів"
Президент України Володимир Зеленський
підписав закон про відтермінування штрафів за
нерозмитнені авто на єврономерах ще на 90
днів.

"Замінований" міст, резонансний підпал і
тріумф паралімпійців ФОТО ТИЖНЯ
дії семи днів, що минули, – в об'єктивах камер
фотокореспондентів Укрінформу.

В Україні відтепер компенсуватимуть
іноземцям витрати на виробництво кіно —
закон
Верховна Рада України у другому читанні та в
цілому схвалила законопроєкт №1058
відповідно до якого держава компенсуватиме
частину витрат іноземцям при виробництві
(створенні) фільму в Україні.

Бриндзя, коньяк та шампанське: Рада
ухвалила закон про захист географічних
брендів
Верховна Рада України у другому читанні та в
цілому ухвалила закон “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення правової охорони географічних
зазначень”.

Українка стала зірковим кондитером на
канадському кулінарному телешоу ФОТО,
ВІДЕО
Кулінарка Наталія Шевченко з Едмонтона
стала першим зірковим кондитером у третьому
сезоні відомого канадського кулінарного
конкурсу The Great Canadian Baking Show.
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