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ТОП
Кабмін опублікував основні показники
проєкту бюджету-2021 (ІНФОГРАФІКА)
Кабінет Міністрів опублікував основні
показники проєкту державного бюджету на
2021 рік. Зростання ВВП очікується на рівні
4,6%, а споживча інфляція на рівні 7,3%.

У Мінінфраструктури не можуть
перешкодити роботі "Вконтакте" в Україні
(ЕКСКЛЮЗИВ)
У компетенцію Міністерства інфраструктури
України не входить блокування соціальних
мереж, зокрема російської "Вконтакте".

Україна не обіцяла вносити зміни до
постанови про місцеві вибори – Єрмак
ВІДЕО
Україна під час зустрічі радників в
нормандському форматі не обіцяла вносити
зміни до постанови про місцеві вибори для
проведення їх на окупованих територіях.

Дві фракції хочуть заслухати Зеленського у
Раді
Парламентські фракції "Європейська
солідарність" та "Батьківщина" хочуть
заслухати Президента Володимира
Зеленського у Верховній Раді.

Євросоюз не визнав місцеві «вибори», що
були організовані окупантами у Криму
Європейський Союз заявив про невизнання
результатів місцевих та регіональних виборів,
які були проведені Російською Федерацією 13
вересня в на території окупованого Криму та у
Севастополі.

Під Радою вимагають створення ТСК у
справі "вагнерівців"
Під будівлею Верховної Ради України
відбувається акція Руху опору капітуляції з
вимогою створити тимчасову слідчу комісію
парламенту для розслідування справи
"вагнерівців".

Разумков хоче заслухати Резнікова у Раді
після зустрічі “нормандських радників”
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков хоче
запросити до парламенту віцепрем'єр-міністра
– міністра з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій Олексія Резнікова, щоб
він доповів стосовно подальшого руху України
в рамках роботи нормандського формату.

Богдан не надав доказів протиправних дій
українських посадовців - ДБР
У Держбюро розслідувань заявили, що
допитували ексголову Офісу Президента
Андрія Богдана як свідка.

"Гуцульська коров’яча бриндза" стала
географічним брендом
В Україні зареєстрували географічне
зазначення "Гуцульська коров’яча бриндза".

УКРАЇНА І СВІТ
МВС Білорусі заявило про затримання
загону "партизан" з українською
символікою ВІДЕО
У Білорусі Головне управління МВС по
боротьбі з організованою злочинністю і
корупцією заявило, що в лісі під Могильовом
була припинена діяльність загону «Партизани
Могильова», зібраного в співтоваристві в
соцмережах.

Зеленський обговорить з президентом
Австрії ситуацію на Донбасі та в Криму
Ситуація на Сході України та в Криму стане
однією з головних тем зустрічі у вівторок у
Відні федерального президента Австрії
Александера Ван дер Беллена та Президента
України Володимира Зеленського.

Зеленський утворив делегацію на
переговори з МБРР
Президент Володимир Зеленський утворив
делегацію для переговорів з МБРР щодо
укладення угоди про позику "Східна Україна:
возз’єднання, відновлення та відродження" та
уповноважив віцепрем’єр-міністра Олексія
Резнікова підписати документ.

Україні до саміту з ЄС варто розробити
національну стратегію євроінтеграції Кубілюс
Українській владі і громадянському
суспільству до жовтневого саміту Україна –
ЄС варто попрацювати над національною
стратегією євроінтеграції і пред'явити не
тільки порядок денний …

СКУ закликає Раду визнати депортованими
українців, примусово виселених з території
Польщі в 1944-51 рр.
Світовий конґрес українців (СКУ) закликав
Верховну Раду підтримати законопроєкт
№2038 щодо визнання депортованими
громадян України, які були примусово
переселені з території Польської Народної
Республіки в 1944-1951 роках.

КОРОНАВІРУС
Відсьогодні в Україні змінюється розподіл
на карантинні зони
З понеділка, 14 вересня, в Україні набуває
чинності новий розподіл регіонів, відповідно
до темпів поширення коронавірусної хвороби
COVID-19.

Степанов розповів, які операції можна
робити у "помаранчевій" зоні
Обмеження стосовно планових госпіталізацій
та операцій на помаранчевому рівні
епідемічної небезпеки не стосуються
критичних станів при вагітності, пологів,
госпіталізації онкологічних хворих та випадків,

“У мене є антитіла”: Богдан каже, що
перехворів на COVID-19
Екскерівник Офісу Президента Андрій Богдан
повідомив, що перехворів на COVID-19, але не
знає, коли саме.

Від коронавірусу помер головний педіатр
Львова Богдан Остальський
У неділю, 13 вересня, після тривалого
лікування від COVID-19 помер Богдан
Остальський, головний педіатр Львова.

Ми не знаємо, чого чекати восени від
гримучої суміші ковіду з грипом - Михайло
Поляк, головний лікар Закарпатської
обласної інфекційної лікарні ІНТЕРВ'Ю
З директором Комунального некомерційного
підприємства «Обласна клінічна інфекційна лікарня»
Закарпатської обради Михайлом Поляком ми …

УКРАЇНА
Зеленський затвердив Стратегію
національної безпеки УКАЗ
Президент Володимир Зеленський підписав
указ щодо введення в дію рішення Ради
національної безпеки й оборони та
затвердження Стратегії національної безпеки
України.

В Офісі Президента розкрили деталі нового
обміну полоненими
Повернення українців з полону Кремля – серед
пріоритетів Президента Зеленського, наразі
обговорюється формула "100 на 100".

Звіт Ткаченка за перші 100 днів роботи
ВІДЕО
Пресконференція міністра культури та
інформаційної політики України Олександра
Ткаченка з нагоди 100 днів на посаді міністра

Заступник мера Харкова спростовує, що
Кернес у комі
Перший заступник Харківського міського
голови Ігор Терехов спростував публікації в
ЗМІ про те, що мер Геннадій Кернес перебуває
в комі.

Ткаченко: Діалог не подобається крайнім
силам політпроцесу - про інцидент перед
брифінгом
Міністр культури та інформаційної політики
Олександр Ткаченко вважає, що ідеї
примирення, пропагування різноманітності в
українській культурі та діалогу не подобаються
крайнім сторонам політичного процесу.

В Умані знову конфлікт між місцевими
жителями та хасидами через будівництво
синагоги
В Умані знову конфлікт між місцевими
жителями та хасидами через будівництво
синагоги. На цей раз місцеві заблокували
під'їзд до вигрібної ями будівлі.

ЕКОНОМІКА
У бюджет-2021 заклали курс 29,1 гривні за
долар - Марченко
Середньорічний курс долара на 2021 рік, за
яким розраховується державний бюджет,
становить 29,1 грн за долар.

Зеленський схвалив ратифікацію
меморандуму про €1,2 мільярда допомоги
від ЄС
Президент Володимир Зеленський підписав
закон про ратифікацію меморандуму та
кредитної угоди між Україною та
Європейським Союзом щодо отримання
макрофінансової допомоги ЄС у сумі до 1,2
млрд євро.
Корейська КHNP зацікавлена у будівництві
нових енергоблоків на українських АЕС
Корейська компанія Korea Hydro & Nuclear
Power (КHNP) зацікавлена у будівництві нових
енергоблоків на майданчиках українських
АЕС.

Як промислові гіганти Запоріжжя
перетворюються на металобрухт
Вартість реанімації підприємств оцінюється
нині в сотні мільйонів доларів

Імпорт товарів в Україну скоротився майже
на 15%
За січень-липень 2020 року у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року імпорт
товарів в Україну скоротився на 14,7%, до
28,75 млрд дол., експорт – на 7,4%, до 26,63
млрд дол.

Гречка за рік подорожчала більш як удвіч
Із серпня 2019 року по серпень 2020 року
гречана крупа подорожчала у 2,2 раза, до 36,92
грн за кг.

ПРАВА ЛЮДИНИ
"Для пацієнта і нас дуже важливі 7-10
доба": лікарі розповіли про стан Балуха
Стан колишнього політв'язня Володимира
Балуха після побиття у столичному Гідропарку
залишається стабільно важким.

Учаснику "Самооборони Криму" оголосили
підозру
Слідчі поліції Криму повідомили про підозру
учаснику незаконного збройного формування
«Самооборона Криму».

ПРАВОПОРЯДОК
НАЗК викликає для пояснень
представників 12 партій
Національне агентство з питань запобігання
корупції викликало для надання пояснень
через можливі фінансові порушення та
несвоєчасне подання декларацій представників
керівного рівня від 12 політичних партій та
семеро осіб, пов`язаних з Нацполіцією й
прокуратурою.

АРМА обрало управителя арештованих
активів UMH Курченка
За підсумками розгляду пропозицій учасників
конкурсу з відбору управителя активами
Українського Медіа Холдингу Тендерний
комітет Національного

СБУ викрила земельну "схему" на 600
мільйонів в елітній Конча-Заспі
Служба безпеки України викрила посадовців
Козинської селищної ради та управління
Держземагентства в Обухівському районі
Київської області на багатомільйонних
махінаціях з елітними земельними ділянками,
розташованими у Конча-Заспі.

Поліція розслідує порушення карантину під
час святкування Дня міста в Одесі
За фактом святкуванні Дня міста в Одесі без
дотримання необхідних карантинних заходів
порушено кримінальне провадження та
відбувається розслідування.

ЕКСКЛЮЗИВ
Це нічого, коли через COVID-19 вам
страшно, паніка – ось що гірше за
коронавірус - Михайло Данильчук, лікар
сімейної практики ( ІНТЕРВ'Ю)
Йому 29. Стажувався у клініках Великобританії,
Німеччини, мав шанс залишитися там на роботі. Але
обставини розпорядилися так, що опинився у сільській
амбулаторії найвіддаленішого району Тернопільської
області – Шумського.

Хлопчики окремо, дівчатка – теж окремо,
або Як Сталін гендер у школі ділив
АНАЛІТИКА
Чоловічі і жіночі школи – це не таке вже й
далеке минуле. Наші дідусі та бабусі цілком
можуть згадати, як це було…

СУСПІЛЬСТВО
Wizz Air скасувала 12 авіарейсів із України
до березня
Угорська авіакомпанія Wizz Air скасувала 12
рейсів із України до березня 2021 року.

Охочі виїхати за кордон українці отримали
онлайн-помічника
Інформаційну сторінку для українських
мандрівників, які планують подорожі за
кордон, створили в мережі.

У Києві завершується пляжний сезон
У столиці завершується купальний сезон і вже
з вівторка, 15 вересня, на пляжах не
працюватимуть рятувальники.

ЗНО-2021: абітурієнтам запропонують два
формати тесту з української мови ВІДЕО
У 2021 році Український центр оцінювання
якості освіти (УЦОЯО) запропонує
абітурієнтам два формати тесту з української
мови.

Фестиваль короткометражних фільмів WizArt назвав переможців
13-ий Львівський міжнародний фестиваль
короткометражних фільмів Wiz-Art 13 вересня
оголосив переможців.

На Волині туристам покажуть найбільше в
Україні поле лілій
На території "Волинської Голландії" – полях
поблизу траси Луцьк – Ковель біля села
Свидники Волинської області – 18-20 вересня
відбудеться свято квітів.
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