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ТОП
Україна закликає світ до скоординованого
тиску на Росію через отруєння Навального МЗС
Україна звертається до міжнародної спільноти
із закликом продовжити скоординований тиск
на Росію з огляду на велику ймовірність її
причетності до отруєння опозиціонера Олексія
Навального.

Україна закриває пункт пропуску “Нові
Яриловичі” на кордоні з Білоруссю
Уряд підтримав закриття пункту пропуску на
кордоні з Білоруссю в Чернігівськіи області
«Нові Яриловичі».

Генштаб спростовує фейк про скорочення
війська
Інформація про начебто скорочення
українського війська, яка тиражується
останнім часом у соцмережах, – це фейк.

КСУ роз’яснив рішення щодо закону про
НАБУ: які положення визнані
неконституційними
Велика палата Конституційного суду визнала
неконституційними окремі положення закону
"Про Національне антикорупційне бюро
України".

Теорія брехні та практика маніпуляцій: як
РФ закидає фейки в український
інфопростір
Необхідно не лише реформувати СБУ, а й
переосмислити принципи і підходи до
регулювання роботи ЗМІ, особливо цифрових

Проєкт Бюджету-2021 vs Бюджет-2020:
шукаємо відмінності АНАЛІТИКА
Автори бюджетного законопроєкту обіцяють
майже 5% зростання економіки. Але наразі
незрозуміло, завдяки чому цього можна
досягнути

У Раду вносять законопроєкти, які
обмежують вживання української Княжицький
Народний депутат від фракції "Європейська
солідарність" Микола Княжицький повідомив,
що Верховна Рада цього тижня матиме чотири
спроби обмежити вживання української мови.

Кабмін змінив критерії до введення
"червоних" і "помаранчевих" зон
Кабінет Міністрів визначив критерії
встановлення червоного рівня епіднебезпеки та
змінив вимоги до помаранчевого.

Група крові та згода на трансплантацію: у
водійські права додадуть нові відмітки
Уряд погодив проєкт постанови про
затвердження зразків бланків і технічних
описів бланків національного та міжнародного
посвідчень водія, а також свідоцтва про
реєстрацію транспортного засобу.

МКІП готує звернення до Apple та Google з
вимогою вилучити додаток "ВКонтакте"
В Україні вживають заходів для продовження
блокування додатку російської соцмережі
"ВКонтакте", яка знайшла технічну можливість
обходити встановлене раніше блокування.

БЕЗПЕКА
Місія ОБСЄ зафіксувала ворожі "Гради" та
десятки танків біля Новоселівки й
Покровки
Біля Новоселівки виявлено сім ворожих танків
і три «Гради», біля Покровки – три гаубиці
«Гвоздика» та десяток танків.

Коронавірус завадив Україні взяти участь у
військових навчаннях Nоble Partner
Сплеск коронавірусу та пов’язані із ним
обмежувальні заходи не дозволили підрозділам
ЗСУ взяти участь у навчаннях "Nоble Partner
2020", що проходять у партнерстві з США на
території Грузії у вересні поточного року.

Україна та Молдова домовилися про
спільний контроль у двох пунктах пропуску
Україна та Молдова підтвердили можливість
запровадження спільного контролю в пунктах
пропуску через українсько-молдовський
кордон для автомобільного сполучення
"Кучурган − Первомайськ" та "Рені –
Джюрджюлешть".

Польські та українські військові
поглиблять співпрацю – командування ОС
Польща та Україна розширять співпрацю на
рівні Десантно-штурмових військ, ВійськовоМорських та Повітряних сил.

РЕЗОНАНС
Ізраїльтянин намагався болотами
потрапити з Білорусі до України
Громадянина Ізраїлю, який спробував
незаконно перейти кордон, обравши для цього
болотисту місцевість, затримано, і йому
заборонено в’їзд в Україну на 5 років.

Україна контролює ситуацію з хасидами і в
Умані, і на білоруському кордоні - Єнін
Українська влада повністю контролює
ситуацію з паломництвом хасидів, які прибули
в Умань до запровадження заборони на в'їзд
іноземців, і тими, що наразі зібралися на
білоруському кордоні.

Охороняти порядок в Умані на Рош гаШана приїхали пів тисячі поліцейських з 20
областей ФОТО
Для забезпечення громадського порядку і
безпеки громадян під час святкування Рош гаШана до Умані прибув зведений загін - понад
560 поліцейських з 20 областей України.

Паломників-хасидів обманом виманили у
Білорусь - Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ Антон
Геращенко заявив, що паломників-хасидів, які
наразі знаходяться між кордоном, фактично
обманули і виманили у Білорусь, повідомивши,
що їх нібито можуть пропустити в Україну.

На Банковій просять владу Білорусі не
вводити в оману паломників-хасидів
ЗАЯВА
Офіс Президента України закликає білоруську
владу припинити створювати додаткову
напругу на українсько-білоруському кордоні й
не поширювати неправдиві заяви щодо в’їзду
на територію України для паломників-хасидів.

В Умані на Рош га-Шана посилили
карантин
В Умані на час святкування Рош га-Шана
запровадили посилені протиепідемічні заходи,
які триватимуть до 23 вересня.

КОРОНАВІРУС
В Україні за добу - 2 958 випадків
коронавірусу ІНФОГРАФІКА
В Україні за минулу добу, 15 вересня, виявили
2 958 нових випадків зараження
коронавірусом, від початку епідемії загалом їх
зафіксовано 162 660.

В Україні минулої доби зафіксували
найбільшу кількість смертей від COVID-19
В Україні за останню добу зафіксували
найбільшу кількість летальних випадків
внаслідок COVID-19 — 76.

"Червоні" зони: Прем'єр розповів про
домовленості з місцевою владою
Регіони залучать до прийняття рішення про
встановлення "червоного" рівня епідобмежень,
який запроваджуватиметься у разі
перевищення більш як у 5 разів середнього по
країні рівня захворюваності на COVID-19.

Коронавірус в Україні: Степанов нагадав
про групи ризику
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов
закликав людей з груп ризику дотримуватися
рекомендацій МОЗ щодо COVID-19.

Філарет одужав від COVID-19
Почесний патріарх Філарет отримав
негативний результат тесту на COVID-19, який
свідчить про те, що хворобу подолано.

УКРАЇНА
Комітет рекомендує Раді ухвалити закон про
референдум
Комітет Верховної Ради з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування
рекомендує парламенту ухвалити в другому
читанні та в цілому законопроєкт №3612 "Про
народовладдя через всеукраїнський
референдум".

У Раді розробляють пакет пропозицій, щоб
прихистити в Україні білорусів-втікачів депутат
Члени міжфракційного об'єднання у Верховній
Раді "За демократичну Білорусь" розробляють
пакет пропозицій для того, щоб законодавчо
забезпечити тимчасове перебування на …

Труханов хоче повернути Одесі проспект
Маршала Жукова
Одеський міський голова Геннадій Труханов
підписав розпорядження про організацію
громадських слухань щодо обговорення питань
про повернення деяким декомунізованим
вулицям Одеси попередніх назв.

Діяльністю Зеленського задоволені 35%
українців – "Рейтинг"
Згідно з результатами опитування
Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 3-6
вересня 2020 року, 35% опитаних задоволені
діяльністю Президента Володимира
Зеленського, а 57% – не задоволені.

Біля Новотошківського загинув боєць ООС
Унаслідок необережного поводження з
гранатою в районі Новотошківського загинув
військовослужбовець. Обставини
з’ясовуються.

ЕКОНОМІКА
Рада ухвалила закон про заборону на
стягнення майна за валютними кредитами
Верховна Рада ухвалила закон про заборону на
стягнення майна за валютними кредитами (№
3640) із пропозиціями Президента України
Володимира Зеленського.

Укртранснафта збільшила обсяг
транспортування нафти на 8,3%
Обсяг транспортованої нафти за результатами
восьми місяців 2020 року становить 10,3 млн
тонн, що на 8,3% більше порівняно з
аналогічним періодом минулого року.

Федоров планує запустити національний
проект з ліквідації непотрібних довідок
Міністр цифрової трансформації України
Михайло Федоров планує запустити
масштабний національний проект з ліквідації
"непотрібних документів" для отримання
послуг.

Харківський бронетанковий отримав
контракт від Міноборони на 136 мільйонів
Державне підприємство "Харківський
бронетанковий завод", що входить до складу
концерну "Укроборонпром", отримав контракт
від Міноборони на 136 млн грн і готується до
його виконання.

ПРАВА ЛЮДИНИ
МЗС вимагає від Росії скасувати незаконні
вироки сімом кримським татарам
Міністерство закордонних справ України
висловило рішучий протест у зв’язку із
неправомірним рішенням ПівнічноКавказького окружного військового суду
Російської Федерації від 16 вересня про
засудження сімох громадян України у справі
так званої другої бахчисарайської групи "Хізб
ут-Тахрір».
У Києві зібралася акція на підтримку
політв'язнів "бахчисарайської справи"
Політв'язні Криму, яким сьогодні російський
суд оголосить вирок, не здійснювали жодного
злочину. Їх переслідують за розмови, за думки
і неіснуючі злочини.

Рада планує спростити доступ до правосуддя
українцям, які проживають у Криму
Верховна Рада ухвалила в першому читанні
законопроєкт щодо встановлення
альтернативної підсудності справ, учасники
яких проживають на території Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя
(№3048).

ПРАВОПОРЯДОК
На шість дитсадків у Франківську склали
акти за порушення карантину
В Івано-Франківську 6 дошкільних закладів
порушили карантинні вимоги.

ЕКСКЛЮЗИВ
“Аліментнику”, додаткові гроші ти
заплатиш “автоматично” АНАЛІТИКА
Парламент унормував важливе питання,
пов’язане зі сплатою аліментів: щоб отримати
щорічну індексацію виплат вже не треба
звертатись до суду

Чи праві в Книгарні “Є”, і чи є майбутнє в
української книги? АНАЛІТИКА
Українські книговидавці та письменники
прокоментували рішення Книгарні «Є» не
обмежувати частку російськомовних книжок

Наш пріоритет – потрібно розблоковувати
приватизацію і в наступному році продавати
підприємства - Ігор Петрашко, міністр
розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України ІНТЕРВ'Ю
У польському Карпачі відбувся щорічний Економічний
форум, у якому взяли участь близько двох тисяч
політиків, експертів, представників бізнесу та місцевого
самоврядування.

СУСПІЛЬСТВО
Зеленський з дружиною взяли участь у
запуску аудіогіда українською у віденському
музеї ФОТО
Президент та перша леді України Володимир й
Олена Зеленські взяли участь в урочистій
презентації україномовного аудіогіда в Музеї
історії мистецтв у Відні.

Комітет рекомендує Раді поновити видачу
"пакунків малюка"
Комітет ВР з питань гуманітарної та
інформаційної політики рекомендував
парламенту ухвалити в першому читанні
законопроєкт щодо відновлення видачі
"пакунків малюка".

У Києві відкрили меморіальну дошку
Георгію Гонгадзе ФОТО
У Києві на фасаді Національної спілки
журналістів встановили меморіальну дошку
Герою України, українському журналісту
Георгію Гонгадзе.

МАУ з жовтня запустить п'ять нових рейсів
з Києва
Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України"
з 1 жовтня запустить 5 нових міжнародних
рейсів з Києва.

Вийшов трейлер драми "Атлантида"
Васяновича
Державне агентство з питань кіно представило
офіційний трейлер створеної за його підтримки
драми Валентина Васяновича "Атлантида".
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