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ТОП
Замовник
вбивства
Вороненкова
причетний до криміналітету РФ - Луценко
Замовник вбивства екс-депутата Держдуми Вороненкова
перебуває на території Росії і має відношення до
злочинних кіл.

"Золото
Януковича"
знайшли
швейцарському банку - Луценко

у

Велику кількість так званого "золота Януковича", про що
напередодні повідомив заступник генпрокурора Євген
Єнін, дійсно було знайдено у Швейцарії, але не у самого
екс-президента, а у людини з його найближчого оточення.

На білоруському театрі: кремлівська
репетиція великої війни (Аналітика)
Росія відпрацьовує сценарій європейського конфлікту на
території Білорусі. У всіх, буквально у всіх військових
операціях, які Росія проводить останнім часом, є одна
спільна і вражаюча риса.

Сьогодні - треті роковини загибелі в АТО
журналіста Укрінформу Олега Задоянчука
4 вересня виповнюються треті роковини смерті Олега
Задоянчука (1971-2014), журналіста Укрінформу, який
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Задоянчука (1971-2014), журналіста Укрінформу, який
загинув у ніч на 4 вересня в результаті ракетного обстрілу
системами "Смерч".

УКРАЇНА І СВІТ
Новий генсек ОБСЄ
прокоментував
озброєння місії на Донбасі
Генеральний секретар Організації з безпеки й співпраці в
Європі Томас Гремінгер повідомив про свої плани на
найближчі дні, в числі яких відвідання України.

Нідерланди перевірять участь своїх фірм
у зведенні Керченського мосту - ЗМІ
Нідерландський уряд перевірить законність участі
голландських фірм у будівництві Керченського мосту,
наполягаючи на жорсткій політиці невизнання анексії
Криму.

Німеччина дала ще €6,5 мільйона для
Червоного Хреста на Донбасі
Федеральний уряд Німеччини надасть фінансову
підтримку гуманітарним заходам Міжнародного комітету
Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні у розмірі 6,5 мільйона
євро.

Угода про асоціацію: Геращенко каже, що
Київ відстає від графіка
Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина
Геращенко заявила, що уряд і парламент відстають у
графіку реалізації Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом.

Україна і США здійснять спостережний
політ над Росією та Білоруссю
Україна і США здійснять спостережний політ над
територією Республіки Білорусь та Російської Федерації.
Політ проведуть у рамках Договору з відкритого неба.

ЄС продовжить персональні санкції проти
російських чиновників
У Євросоюзі продовжать на подальші півроку персональні
обмежувальні заходи проти російських, кримських
посадовців, а також відносно ватажків терористичних
організацій на тимчасово окупованому Донбасі.
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Moody's
Харкова

підвищив

рейтинги

Києва

та

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило
довгостроковий кредитний рейтинг Киева з Ca до Caa3, та
кредитний рейтинг Харкова з Caa3 до Caa2.

Маск відповів Путіну: гонитва за штучним
інтелектом
може
спричинити
третю
світову
Мільярдер і винахідник Ілон Маск вважає, що конкуренція
між країнами у сфері штучного інтелекту може стати
причиною Третьої світової війни. Про це він пише у
Твіттері.

УКРАЇНА
Запад-2017:
Бурбак
підготовки до нападу

бачить

ознаки

Заниження кількості російських військових, що братимуть
участь у навчаннях "Запад-2017", може свідчити про
приховану підготовку РФ до втручання у справи України.

Адвокати розказали, яку "лазівку"
України знайшов Саакашвілі

до

Захисники екс-голови Одеської ОДА Михеїла Саакашвілі
заявляють про відсутність офіційної заборони йому у
в'їзді, тому звертатимуться до суду, якщо їх підзахисного
не пустять до України.

Знищення графіті на Грушевського:
магазин обіцяють "виселити"
Договір оренди будівлі на вулиці Грушевського магазином
"Емпоріум" не пролонговуватиметься, а можливо, й буде
розірваний. Про це заявив директор Інституту української
мови Національної академії наук Павло Гриценко

На Прикарпатті злива затопила будинки,
рятувальники відкачують воду
В Івано-Франківській області підрозділи ДСНС відкачують
воду після сильної зливи. Найбільше постраждали будівлі
в Івано-Франківську, Надвірній та Яремче.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Пошуки Павла Гриба: родичі звернулися
до Євросуду
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до Євросуду
Правозахисникам та родичам досі не вдалося з’ясувати
місцезнаходження викраденого у Білорусі 19-річного
українця Павла Гриба.

Справа Марківа: Україна пропонує Італії
спільне розслідування – Єнін
Генеральна прокуратура України планує створити спільну
слідчу групу з італійськими партнерами у справі бійця
Нацгвардії Віталія Марківа. Про це в інтерв'ю виданню
Insider сказав заступник генпрокурора Євген Єнін.

Силовики
в
окупованому
Криму
продовжують "наїзди" на храм УПЦ КП
В окупованому Росією Криму силовики заблокували і
опечатали
всі
аварійні
виходи
храму
святих
рівноапостольних князів Ольги і ...

ЕКОНОМІКА
Укрпошта просить ліцензію на постачання
газу
ПАТ "Укрпошта" подало заяву до Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП) на отримання ліцензії на
постачання природного газу в Україні.

Укроборонпром представив новий літак
"Дельфін"
"Одеський авіаційний завод" розробив новий легкий
чотиримісний одномоторний літак, який отримав назву Y1
"Дельфін".
Про
це
інформує
прес-служба
"Укроборонпрому".

ГПУ хоче повернути
Новинського

державі

заводи

Генеральний прокурор Юрій Луценко має намір зрушити з
місця процес повернення в державну власність
Чорноморського суднобудівного заводу та "Миколаївського
суднобудівного заводу "Океан".

ПРАВОПОРЯДОК
ГПУ закрила справу щодо Данилюка
Генеральна прокуратура України закрила кримінальне
провадження стосовно міністра фінансів Олександра
Данилюка. Про це йдеться в документі, копія якого є в
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Данилюка. Про це йдеться в документі, копія якого є в
розпорядженні РБК-Україна.

НАБУ йде по п'ятах Онищенка – ГПУ
Народний
депутат
Олександр
Онищенко,
який
переховується від українського правосуддя за кордоном,
звертався до ряду країн з метою отримання статусу
політичного біженця.

Поляков заявляє, що психічних розладів у
нього не знайшли
Народний депутат Максим Поляков заявив, що пройшов
психіатричну експертизу, і лікарі не виявили у нього
психічних розладів. Скан-копію відповідного висновку
лікарів народний депутат виклав у Facebook.

Суд відмовився зняти арешт з майна
Добкіна
Апеляційний суд Києва залишив без задоволення скаргу
захисту народного депутата від “Опозиційного блоку”
Михайла Добкіна на рішення Печерського райсуду про
накладення арешту на майно парламентарія.

У справі "Мультика" можуть бути нові
затримання - Луценко
У справі миколаївського кримінального авторитета
“Мультика” можуть бути ще затримані, бо сьогодні
перевіряється ціла низка депутатів міської та облради на
предмет співпраці з організованою злочинныстю.

Луценко про знищення
графіті на
Грушевського: Слідство має відео і фото
Людина, яка кинула виклик усьому суспільству, знищивши
графіті на вулиці Грушевського, має бути готова, щоб її
бізнес був перевірений на чесність.

СБУ вилучила у мерії Львова документи
про е-реєстрацію до дитсадків
Вилучення документів, яке провели у Львівському
міському управлінні освіти співробітники СБУ та
Нацполіції, стосувалось електронної реєстрації дітей до
дошкільних навчальних закладів.

ЕКСКЛЮЗИВ
Після графіті на Грушевського: чи не
знищать і пам'ять про Майдан-2004?
(Аналітика)
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Скандал з «Іконами Революції» поставив питання загалом
про організацію збереження всіх пам'яток обох Майданів
Після
знищення
графіті
"Ікони
революції"
на
Грушевського,

Тільки Росії вигідно зіткнути лобами США і
КНДР (Аналітика)
Китай десь помилився, допустив, щоб у її стосунки з КНДР
втрутився хтось третій. З усіх численних «відгуків» знаних у
світі національних та міжнародних політиків на підрив ...

СУСПІЛЬСТВО
Музичне меню вересня: Андреа Бочеллі,
«Цукорок» з Італії, фест пауер-металу
Що
пропонують
столичні
концертні
майданчики
шанувальникам музики у перший місяць осені. Відшуміло
фестивальне літо, а на порозі – столична гастрольна
осінь, яка обіцяє стати напрочуд цікавою.

Україна вперше відкриє стенд на МКФ у
Торонто
Вперше Україна буде представлена національним
стендом на Міжнародному кінофестивалі у Торонто, що
відбудеться 6 - 17 вересня, також під час 42-го МКФ
пройдуть Дні українського кіно.

З України до Італії літатиме ще один
лоукостер
Італійська бюджетна авіакомпанія Ernest Airlines цьогоріч
відкриє польоти з Києва та Львова. Нові маршрути
з'єднають обидва українські міста з Бергамо (Мілан) і
Неаполем, ...

Свято подяки у Києві відзначать
Хрещатику. Вулицю перекриють

на

Київська міська державна адміністрація підтримала
ініціативу проведення Всеукраїнського свята подяки.
Свято відбудеться з 10:00 до 21:00 17 вересня 2017 року
на вулиці Хрещатик.

Українська актриса Зюбіна отримала ще
одну нагороду за "Гніздо горлиці"
Українська актриса Римма Зюбіна отримала ще одну
нагороду за роль у стрічці "Гніздо горлиці" - на
кінофестивалі в болгарській Варні. Про це написав у
Фейсбуці продюсер стрічки Володимир Філіппов.
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Фейсбуці продюсер стрічки Володимир Філіппов.
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