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01 вересня 2022 року місія МАГАТЕ прибула з інспекцією на ЗАЕС і в той
же день покинула залишивши п’ять своїх працівників. У своєму Звіті
Члени місії підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал,
транспортні засоби та обладнання в різних місцях Запорізької АЕС,
зокрема кілька військових ваговозів на першому поверсі турбінних залів у
енергоблоках 1 і 2. Було зафіксовано присутність експертної групи
"Росатома", що на може призвести до втручання в нормальну роботу
операційного керівництва та створити потенційне тертя в контексті
процесу ухвалення рішень.
У своїх рекомендаціях МАГАТЕ закликає до негайного припинення
будь-яких обстрілів станції для уникнення її подальшого пошкодження,
для чого потрібна "згода всіх відповідних сторін". При цьому не
вказується, хто саме здійснює обстріли.
01 вересня 2022 року підписано Указ Президента № 621/2022 від
01.09.2022, яким скасовано 6 указів президента щодо представників
України в Трьохсторонній контактній групі, що фактично припиняє так
званий «мінський переговорний процес», який фактично був припинений
через повномасштабне вторгнення росії.
1 вересня 2022 року НБУ опублікував стан міжнародних резервів України,
які за попередніми даними становили 25436,0 млн дол. США. У серпні вони
збільшилися на 13,6% завдяки надходженню значного обсягу міжнародної
допомоги на тлі помірних боргових виплат країни в іноземній валюті та
менших інтервенцій Національного банку з продажу валюти.
02 вересня 2022 року російська газова компанія "Газпром" ввечері
оголосила про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний
потік" через несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що
продовжує працювати. раніше "Газпром" припинив поставки в Європу
через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з середи. У
Європі зростають очікування, що ці поставки будуть використані як спосіб
тиснути на ЄС через санкції.

2 вересня 2022 року підписані Закон №2519-IX “Про внесення змін до
Закону України “Про волонтерську діяльність” щодо підтримки
волонтерської діяльності” та Закон України №2520-ІХ “Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку волонтерської
діяльності та діяльності неприбуткових установ та організацій в умовах
збройної агресії Російської Федерації проти України”. Закон №2519-IX
визначає додаткові напрямки волонтерської діяльності, зокрема
діяльність із подолання наслідків воєнної агресії Російської Федерації в
Україні. Також документ передбачає державну підтримку волонтерської
діяльності через розробку цільових програм.
Закон №2520-ІХ передбачає наступні зміни:
● не оподатковуються витрати неприбуткових організацій на медичний
огляд, вакцинацію волонтера та інші лікувально-профілактичні
заходи, безпосередньо пов’язані з наданням волонтерської
допомоги відповідно до Закону України “Про волонтерську
діяльність”;
● не оподатковуються витрати неприбуткової організації чи установи
на відрядження волонтера (на проїзд, оплату вартості проживання,
витрат на харчування, оплату телефонних розмов, оформлення
закордонних паспортів, дозволів на в’їзд , обов’язкове страхування,
інші документально оформлені витрати);
● не оподатковуються компенсаційні витрати, пов’язані з участю
волонтерів у навчальних заходах.
6 вересня 2022 року Міністерство оборони підписало наказ, яким
вчергове
відтермінувало
строки
взяття
жінок
відповідних
професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік - до 1 жовтня 2023
року. Аналітичний відділ «АНТС» разом з іншими аналітичними центрами
опублікував заяву про необхідність внесення змін до чинного
законодавства, щодо добровільності військового обліку для жінок.
6 вересня 2022 року Spiegel опублікував дослідження, згідно з яким дохід
росії від продажу енергоносіїв за час війни склав еквівалент 158 млрд
євро. Найбільшим покупцем виявився ЄС, що заплатив 85 млрд євро,
наступним Китай з 35 млрд євро.

