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ТОП
Рада дозволила йти на місцеві вибори без
довідки про несудимість
Верховна Рада скасувала норму про
обов'язковість подання під час реєстрації
кандидатами у депутати на місцевих виборах
довідки про наявність чи відсутність
судимості.

РНБО - про оновлення проксі "ВКонтакте":
Спецслужби Росії шукають нові методи
обходу санкцій
Активізація роботи російських соціальних
мереж напередодні виборів може становити
загрозу національній безпеці країни України.

Австрія виділить €1 мільйон допомоги для
Донбасу
Австрія планує виділити 1 мільйон євро
гуманітарної допомоги для Донбасу з метою
підтримки цивільного населення у зоні
конфлікту.

Країни ООН засуджують порушення Росією
прав людини в окупованому Криму
Держави-члени ООН у спільній заяві засудили
порушення Російською Федерацією прав
людини в окупованому Криму і наголосили на
забезпеченні державою-окупантом повного

МЗС звернулося до Білорусі з клопотанням
не оформлювати хасидів на виїзд в Україну
Міністерство закордонних справ України
звернулося до Білорусі з клопотанням не
оформлювати на виїзд в Україну осіб, які не
підпадають під категорію виключень із
заборони в’їзду іноземців.

Що насправді сталося на магістральному
газопроводі під Києвом
Газотранспортній системі "Київ - Західний
кордон" уже майже півстоліття - її збудували,
щоб продавати до Європи український газ

Вода для Криму: МЗС назвало
звинувачення окупантів на адресу України
юридично нікчемними
Водопостачання до Криму з континентальноі
Украіни буде повністю відновлене тільки після
повної деокупації півострова.

На Банковій прокоментували корупційний
скандал із депутатом Юрченком
В Офісі Президента називають рішення
народного депутата Олександра Юрченка про
вихід із фракцїі "Слуга народу" доречним і
розраховують на його співпрацю з
Національним антикорупційним бюро та
Офісом Генпрокурора.

Мелітопольська черешня офіційно визнана
географічним брендом (ДОКУМЕНТ)
Мелітопольська черешня отримала офіційне
звання географічного бренду. Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України погодилось із висновком
Інституту інтелектуальної власності і …

УКРАЇНА І СВІТ
Зеленський: Про "відносини" між Україною
і Росією говорити зарано
Президент Володимир Зеленський заявив, що
"відносини" між Україною та Росією
закінчилися після анексії Російською
Федерацією Криму й початку війни на Донбасі,
і говорити про їх відновлення зарано.

Рада ухвалила заяву щодо подій у Білорусі
Верховна Рада ухвалила Заяву щодо ситуації в
Республіці Білорусь.

Зеленський розраховує на наступну зустріч
“нормандських радників” упродовж 10 днів
Президент Володимир Зеленський
сподівається, що наступна зустріч радників
лідерів країн “нормандського формату”
відбудеться упродовж 10 днів, після чого стане
можливим і саміт лідерів.

Джапарова розповіла, які питання
порушить Україна на Генасамблеї ООН
Україна порушить питання посилення ролі
Організації Об’єднаних Націй у відновлені
територіальної цілісності нашої держави під
час сесійного року Генасамблеї, який
розпочинається 15 вересня.

США не визнають "вибори" в окупованому
Криму – посольство
Сполучені Штати Америки засуджують і не
визнають проведені 13 вересня так звані
російські вибори в тимчасово окупованому
Криму.

Зеленський закликав Курца подивитись
"під нашим кутом" на Nord Stream 2
Президент України Володимир Зеленський
закликав владу Австрії розглянути питання
будівництва газопроводу Nord Stream 2 з
погляду енергетичної безпеки, зокрема всієї
Європи.

Україна в ОБСЄ навела факти підтримки
Росією терористів на Донбасі
Україна на антитерористичній конференції
ОБСЄ навела факти постачання Росією на
окупований Донбас боєприпасів, зброї та
бойовиків через підконтрольну їй ділянку
кордону.

ОБСЄ фіксує на Донбасі десятки метрів
нових траншей та укріплень окупантів
Російські окупаційні війська під час режиму
повного та всеосяжного припинення вогню
риють нові траншеї та використовують
перемир’я для укріплення своїх позицій.

КОРОНАВІРУС
В Україні за добу - 2 905 випадків
коронавірусу ІНФОГРАФІКА
В Україні за минулу добу, 14 вересня, виявили
2 905 нових випадків зараження
коронавірусом, від початку епідемії загалом їх
зафіксовано 159 702.

В Україні за добу COVID-19 виявили у 171
дитини
В Україні за минулу добу коронавірус
зафіксували у 171 дитини та 145 медичних
працівників.

В Одесі біля лікарень стоять великі черги зі
"швидких" ВІДЕО
В Одесі різко зросла кількість жителів,
інфікованих коронавірусом: опорні лікарні
заповнені в середньому на 58,9%, біля деяких
медустанов черги з 10-15 машин "швидкої".

ВООЗ та Євросоюз передали Україні
кисневі концентратори для COVID-лікарень
Всесвітня організація охорони здоров'я та
Євросоюз передали Україні понад 100
кисневих концентраторів для 44 лікарень, які
визначені для лікування хворих на COVID-19.

У Кернеса - коронавірус, він у тяжкому
стані
Мер Харкова Геннадій Кернес перебуває з 10
вересня у 17-ій міській лікарні з
підтвердженим коронавірусом і запаленням
легенів.

Ізраїльські благодійники дали Умані понад
два мільйони на ПЛР-лабораторію
Ізраїльські благодійники передали Уманській
міській лікарні 2,5 млн грн на облаштування
лабораторії для ПЛР-тестувань.

Франківськ попри “червону” зону з
понеділка відкриває школи
Депутати Івано-Франківської міськради
вирішили попри “червону” зону, до якої
віднесено місто, відкривати не лише дитсадки,
але й школи. Учні початкових класів зможуть
сісти за парти з 21 вересня, решта школярів – з
28 вересня.

В Умані зробили 460 ПЛР-тестів хасидам, із
них 10 - позитивні
Приватна лабораторія в Умані починаючи із
серпня провела понад 460 ПЛР-тестувань
прочанам-хасидам.

УКРАЇНА
Місцеві вибори: відсьогодні стартував
процес офіційного висування кандидатів
У вівторок, 15 вересня, розпочинається процес
офіційного висування кандидатів у депутати
місцевих рад та на посади сільського,
селищного, міського голів.

"Слуга народу" обговорить 17 вересня
зміни до постанови про місцеві вибори
Засідання фракції партії "Слуга народу" за
участі віцепрем'єр-міністра - міністра з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій
Олексія Резнікова, на якому обговорять
імовірність внесення змін до постанови про

Шахтарі з Кривого Рогу оголосили
безстроковий пікет у Києві
Делегація шахтарів Криворізького
залізорудного комбінату вирішила продовжити
протест в столиці, оголосивши його
безстроковим.

ЕКОНОМІКА
Україна найменш економічно вільна у
Європі? Так Київ же – аутсайдер!
АНАЛІТИКА
Наша держава – 131-а у світовому рейтингу
економічної свободи. Тим часом Київ у
подібному українському рейтингу посів 21
місце з 24…

Блокування накладних ПДВ підриває
економіку країни - Європейська бізнес
асоціація
Європейська бізнес асоціація (ЄБА) вважає, що
безпідставне блокування ПДВ накладних
підриває економіку країни, та закликає Кабмін,
Міністерство фінансів та Державну податкову
службу припинити цю практику.

Нацбанк гармонізував регулювання ринку
електронних грошей із законодавством ЄС
Національний банк України осучаснив
регулювання ринку електронних грошей та
гармонізував його із законодавством України
та Європейського Союзу в сфері здійснення
фінансового моніторингу.

Суд розблокував призначення голови
Ощадбанку
Печерський райсуд м. Києва розблокував
призначення Сергія Наумова на посаду голови
Ощадбанку.

Понад 1,1 мільярда від приватизації готелю
"Дніпро" надійшли до бюджету
До Державного бюджету України 14 вересня
2020 року надійшло понад 1,111 млрд грн від
приватизації приватного акціонерного
товариства "Готель "Дніпро".

Голова НБУ застерігає від визнання
неконституційним закону про Фонд
гарантування
Визнання закону про систему гарантування
вкладів фізичних осіб неконституційним немає
жодних підстав. Крім того, таке рішення
підірве довіру до банківської системи України і
може зашкодити репутації країни.

Перше підприємство Укрспирту виставили
на приватизацію
Перший об`єкт державного підприємства
"Укрспирт", Немирівське місце провадження
діяльності та зберігання спирту (Немирівське
МПД), 15 вересня виставлено на приватизацію
через електронний майданчик
Прозорро.Продажі.

Створення лісосмуг сприятиме збільшенню
врожайності зернових на 20% - експерти
Створення лісових смуг на полях степової зони
України сприяє збільшенню врожайності
зернових на 20%.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Стан Балуха стабільно тяжкий, але без
погіршення - Геращенко
Колишній політв'язень Володимир Балух, який
потрапив до лікарні після побиття у
столичному Гідропарку, залишається у
стабільно тяжкому стані, але без погіршення.

ПРАВОПОРЯДОК
Через аварію газопроводу під Києвом
відкрили кримінальну справу
Поліція відкрила кримінальне провадження за
фактом розгерметизації магістрального
газопроводу поблизу Чабанів Київської
області.

НАБУ оприлюднило дані слідства у справі
депутата Юрченка
Національне антикорупційне бюро
опублікувало відеоматеріали стосовно передачі
частини хабаря народному депутату
Олександрові Юрченку (фракція партії "Слуга
народу").

Поставки запчастин до РФ: керівника
луганського заводу підозрюють у держзраді
Служба безпеки України повідомила про
підозру у державній зраді голові правління
луганського заводу, який організував
нелегальні поставки продукції для потреб
військово-промислового комплексу РФ.

Ексдиректора “Титану” судитимуть у
Криму за отруйні викиди в Армянську
В окупованому Криму збираються судити
колишнього директора підприємства «Титан» в
Армянську за порушення безпечної
експлуатації хімічного заводу, що призвело до
забруднення повітря і масового захворювання
людей.

На Миколаївщині затримали нелегалів з
Гвінеї, які уплав дісталися Очакова
На Миколаївщині прикордонники затримали
групу нелегалів з Гвінеї, які уплав добралися
до Очакова тікаючи з іноземного судна.

ЕКСКЛЮЗИВ
Нове районування сприятиме зменшенню
бюрократії та кількості держслужбовців Олег Немчінов, міністр КМУ (ІНТЕРВ'Ю)
Кабінет Міністрів влітку погодив проєкти постанов
Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів,
згідно з якими пропонувалося ліквідувати 490 районів,
які існують, та створити 129 нових районів, із них 17 —
на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та
Луганської областей.

Наша медицина протистоїть COVID-19
недостатньо? Чому саме? АНАЛІТИКА
Тестують досі мало і довго, а чимало ключових
лікарень вже заповнені хворими вщент. Є
привід і для заспокоєння…

СУСПІЛЬСТВО
Є "Контакт": у новому кліпі ТНМК
"знявся" Ілон Маск
ТНМК презентує «Контакт» - перший трек з
нового альбому, над яким зараз працює група.

Водій, кухар, зварник: Міносвіти склало
ТОП спеціальностей у профтехах
Найбільш популярними професіями серед
вступників до закладів професійної освіти
цього року стали водій автотранспортних
засобів, кухар, електрогазозварник, кондитер,
перукар та офіціант.

Біля Львова відкрили єдиний в Україні
публічний парк сучасної скульптури
У селі Стрілки біля Львова 15 вересня відкрили
нову туристичну локацію – скульптурний
PARK3020, в якому презентують роботи
сучасних українських митців із каменю,
металу, бетону і граніту.

27 BookForum: що почитати у вересні ЗВІТ
16-20 вересня у Львові традиційно відбудеться
уже 27 Форум Видавців, цього року - вперше в
онлайн-форматі.

В Україні запускають серію відеороз'яснень
про новації в ЗНО
Український центр оцінювання якості освіти
(УЦОЯО) проведе у вересні відеотрансляції з
роз'ясненнями новацій в зовнішньому
незалежному тестуванні в 2021 році.

Рада планує збільшити штрафи за ухилення
від мобілізації
Верховна Рада ухвалила в першому читанні
президентський законопроєкт щодо
збільшення штрафів за ухилення від
мобілізації, визначений главою держави як
невідкладний.
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