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ТОП
Хасиди не збираються залишати пункт
пропуску "Нові Яриловичі" - танцюють і
моляться
Після роз'яснення щодо заборони в'їзду в
Україну іноземцям, хасиди, які прибули на
інші пропускні пункти українськобілоруського кордону, повернулися назад.

Україна показала в ОБСЄ, як окупанти
укріплюють позиції на Донбасі КАРТА
Окупанти на Донбасі за період з 27 липня по 6
вересня здійснили 70 порушень «тиші», 16
разів використовували заборонені для польоту
БПЛА, також зафіксовано 17 випадків
дообладнання та укріплення ними позицій.

Парламент ухвалив закон про розвідку
Верховна Рада прийняла в повторному
другому читанні і в цілому доопрацьований
законопроєкт "Про розвідку" (№ 2412-д).

САП проситиме для Юрченка арешту,
застава - 6,5 мільйона
Прокурори Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури клопотатимуть у Вищому
антикорупційному суді про обрання народному
депутату Олександру Юрченку запобіжного
заходу у вигляді арешту з можливістю
внесення застави у розмірі 6,5 млн грн.

Реклама партій у Facebook: хто за літо
витратив найбільше
Упродовж трьох місяців літа більше півсотні
партій витратили на політичну рекламу
близько восьми мільйонів гривень.

УКРАЇНА І СВІТ
Українська армія має швидко досягти
взаємосумісності з НАТО – Зеленський
Стратегічним курсом України є набуття
членства в НАТО, максимально швидко
потрібно досягти взаємосумісності Збройних
Сил з відповідними структурами держав
Альянсу.

Через позицію Росії інспекція в Шумах
наразі неможлива – Україна в ОБСЄ
Через неконструктивну позицію Росію наразі
не видається можливим проведення спільного
інспектування в районі населеного пункту
Шуми на Донеччині.

Від роботи комісії з відбору очільника САП
залежить підтримка України – посольства
США і ЄС
Сполучені Штати Америки взяли до відома
рішення українського парламенту щодо
конкурсної комісії з відбору керівника САП та
заявили, що від її роботи залежатиме подальша
підтримка США.

Дискусія навколо постанови ВР про вибори
заблокувала роботу ТКГ - Грау
Дискусія, що триває, щодо постанови
Верховної Ради "Про призначення чергових
місцевих виборів у 2020 році" не дозволила
прийти до прийняття рішень Тристоронній
контактній групі з інших питань.

В Ізраїлі закликають хасидів залишити
кордон України і повернутися додому
В Ізраїлі закликають повернутися додому
паломників-хасидів, які прибули на пропускні
пункти українсько-білоруського кордону, щоб
потрапити в Умань.

Україна й Болгарія проведуть бізнес-форум
і посилять взаємодію у туризмі — Кулеба
Україна і Болгарія планують провести бізнесфорум, активізувати політичні контакти та
створити формат взаємодії у галузі туризму.

КОРОНАВІРУС
В Україні за добу - 3 584 випадки
коронавірусу
В Україні за минулу добу, 16 вересня, виявили
3 584 нових випадки зараження коронавірусом,
від початку епідемії загалом їх зафіксовано
166 244.

―Червона‖ зона: у Франківську до садочків
пішли майже 2 тисячі дітей
В Івано-Франківську, який віднесений до
"червоної зони", до дитсадків пішли майже 2
тисячі дітей.

Україна: 3584 інфікованих за добу і лише
47%, готових вакцинуватися…
АНАЛІТИКА
Вакцина проти COVID-19 от-от буде готова.
Але у ВООЗ кажуть: пандемія закінчиться,
лише коли ми навчимося жити з інфекцією

Київ закупив близько 60 тисяч захисних
щитків для освітян
Для освітян Києва закуплено майже 60 тисяч
захисних щитків.

УКРАЇНА
Конкурс на керівника САП: Офіс
Президента просить ―утриматися від
надмірних емоцій‖
В Офісі Президента вважають незалежність
ключовою передумовою ефективності
антикорупційної інфраструктури та
закликають усіх учасників суспільної дискусії
утриматися від надмірних емоцій.

Юрченка виключили з фракції "Слуги
народу"
Перший заступник Голови Верховної Ради
Руслан Стефанчук оголосив про виключення
народного депутата Олександра Юрченка зі
складу парламентської фракції партії "Слуга
народу".

Разумков вважає, що Юрченко мав би
скласти мандат
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков
вважає, що Олександр Юрченко мав би
достроково припинити повноваження
народного депутат у зв’язку із корупційним
скандалом.

"Слуга народу" проведе засідання фракції
за участю Резнікова, Кулеби, Єрмака і
Кравчука
Фракція партії «Слуга народу» планує
провести наступне засідання за участю
керівника Офісу Президента Андрія Єрмака,
міністра закордонних справ Дмитра Кулеби,
віцепрем’єра Олексія Резнікова та …

Кернес не збирається ―зніматися‖ з виборів
попри проблеми зі здоров’ям
Не зважаючи на серйозне погіршення стану
здоров’я, міський голова Харкова Геннадій
Кернес буде брати участь у місцевих виборах
25 жовтня.

Мовний омбудсмен проситиме Кабмін не
скасовувати обов'язкове ЗНО з української
Уповноважений із захисту державної мови
Тарас Кремінь готує звернення до Прем'єрміністра Дениса Шмигаля та Міністерства
освіти щодо перегляду норми про скасування
обов'язкового ЗНО з української літератури.

ЕКОНОМІКА
Гривня заплуталась: надто багато
різноспрямованих чинників тиснуть на курс
АНАЛІТИКА
Наприклад: експортні ціни привабливі, але
урожай – менше прогнозу. І такого багато.
Дехто й 30+ прогнозує за долар до кінця
року…

Мінінфраструктури планує передати у
концесію порт Ізмаїл
В Міністерстві інфраструктури планують
передати в концесію Ізмаїльський морський
торговельний порт.

У Раду внесли доопрацьований
законопроєкт про віртуальні активи – що
змінили
У Верховній Раді зареєстровано
доопрацьований законопроєкт №3637 "Про
віртуальні активи", який врегульовує поняття
та правовий статус віртуального активу, а
також питання прав власності та …
Венедіктова вимагає виключити з проєкту
бюджету норму, що визначає зарплати
прокурорів
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова
звернулася до Прем’єр-міністра Дениса
Шмигаля та керівників профільних комітетів з
проханням переглянути

Стало відомо, скільки заробив
Укроборонпром на оренді та продажах
майна
За 8 місяців 2020 року підприємства Концерну
провели 480 аукціонів, з них – чотири з оренди.
Решта аукціонів пов’язані з продажем майна, в
основному металобрухту та списаних автівок.

Чеська Škoda готова брати участь у добудові
енергоблоків ХАЕС – Енергоатом
У чеській компанії Škoda JS a.s. готові брати
участь у добудові третього і четвертого
енергоблоків Хмельницької АЕС (ХАЕС).

Автовиробництво в Україні в серпні
скоротилося у 5,5 раза
За попередніми даними, у серпні 2020 року в
Україні було виготовлено 121
автотранспортний засіб, що в 5,5 раза менше,
ніж за аналогічний місяць минулого року.

Електронна система Prozorro платитиме
тим, хто виявляє її вразливості
Так звані багхантери, які допомагають
знаходити вразливості в електронній системі
торгів Prozorro, відтепер отримуватимуть
грошову винагороду.

Назвали дату наступного запуску
українсько-американської ракети Antares
Запуск українсько-американської ракети-носія
Antares корпорації Northrop Grumman
відбудеться 30 вересня.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Росія блокує переговори і шантажує обміном
полонених - учасник ТКГ
Переговори щодо Донбасу заблоковано
російською стороною, а представники ОРДЛО
в Тристоронньої контактній групі перейшли до
шантажу: обмін полоненими російські
маріонетки намагаються прив'язати до змін в
українське законодавство.

Росія переслідує 134 українців за
політичними мотивами
На сьогодні 134 українця переслідуються
Російською Федерацією за політичними
мотивами.

ПРАВОПОРЯДОК
Суд зобов'язав відкрити справу через іще
один напад на Стерненка
Приморський райсуд Одеси розглянув заяву
адвокатів екслідера одеськокї обласної
організації "Правий сектор" Сергія Стерненка і
виніс

Зеленський вимагає від НАБУ і
прокуратури більше показових "посадок"
Президент Володимир Зеленський висловив
сподівання, що НАБУ, САП та Офіс
генпрокурора продуктивніше викриватимуть
діяльність шукачів вигод у владі.

Крав на будівництві казарм: директора
підприємства арештували у залі суду
Директора підприємства з будівництва казарм
поліпшеного типу, якого звинувачують у
заволодінні бюджетними коштами
Міноборони, взято під варту з альтернативою
5,5 млн грн застави.

За помічника депутата Юрченка внесли
понад мільйон застави
За Івана Фіщенка, який є помічником
народного депутата Олександра Юрченка,
внесли заставу у розмірі понад мільйон
гривень.

Нового прокурора Тернопільщини
звільнили за пиятику в офісі і приниження
колег
Новопризначеного прокурора Тернопільщини
Миколу Петришина у четвер звільнили з
роботи після скандалу, розголос про який
розійшовся у ЗМІ.

У Києві на Андріївському узвозі стався
вибух, є постраждалі ФОТО
Поліція встановлює обставини вибуху в
ресторані на Андріївському узвозі столиці,
внаслідок якого, за попередніми даними,
постраждало двоє осіб.

ЕКСКЛЮЗИВ

Зеленський в Австрії: зустрічі на
найвищому рівні в режимі COVID
(АНАЛІТИКА)
Говорили про економіку, інвестиції, війну. Свій
перший закордонний візит від часу локдауну президент
України здійснив до Республіки Австрія. Візит мав
відбутися ще в червні, однак плани сплутала пандемія.

Полісся найбільше в Україні страждає від
змін клімату - Сергій Рижук, директор
Інституту сільського господарства Полісся
ІНТЕРВ'Ю
Ключовими проблемами для сільського господарства
Житомирського Полісся є зміни клімату та уражені
радіацією землі.

СУСПІЛЬСТВО
Хасиди одягнулись козаками і заспівали
Гімн України на кордоні ВІДЕО
Хасиди, які отаборились на українськобілоруському кордоні під пунктом пропуску
"Нові Яриловичі", одягнулись козаками й
заспівали Гімн України.

ЦВК запустить жартівливу інтернет-гру про
вибори
Центральна виборча комісія запустить
безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта", на
якому у вигляді інтерактивної інтернет-гри у
доступній та жартівливій формі навчатимуть
виборчим темам.

Місцева влада блокує роботу мобільного
зв'язку у чотирьох містах - Мінцифри
У Маріуполі, Броварах та Івано-Франківську, а
також у Києво-Святошинському районі
зафіксовані випадки перешкоджання влади на
місцях роботі базових станцій мобільного
зв’язку через їхню нібито шкідливість.

В Україні проведуть екологічну акцію зі
збору сміття на берегах річок
У Києві та ще на 14 локаціях у різних регіонах
України 19 вересня відбудеться масштабна
екологічна акція зі збору сміття на берегах
річок.

Служба зайнятості: Київ найбільше
потребує водів, контролерів та слюсарівремонтників
Карантин суттєво не вплинув на структуру
вакансій в столиці. Як і раніше, серед вакансій,
що надійшли до Київського міського центру
зайнятості від роботодавців, кількісно
переважають представники робітничих
професій.
Російського репера Басту виключили з
"чорного списку" в Україні
Громадянина Російської Федерації Василя
Вакуленка, відомого як репер Баста,
виключено з переліку осіб, які становлять
загрозу нацбезпеці України.

В Україні представили стратегію розвитку
кіберспорту
Під час офіційної презентації Української
професійної кіберспортивної асоціації у четвер
було представлено стратегію розвитку
кіберспорту в Україні 2020-2025 роки.

Сьогодні у Києві покажуть прем’єру фільму
про вбивство Гонгадзе
У четвер, 17 вересня, о 19:30 у літньому театрі
"Мушля", що в Маріїнському парку в Києві,
відбудеться показ фільму Суспільного
"Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках
правди", щоб вшанувати пам’ять загиблого
журналіста.

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького
8/16

