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ТОП
Оптимістичний сценарій
Послання
Президента
(Аналітика)

для України.
парламенту

Президент Петро Порошенко виступив у Верховній Раді зі
щорічним посланням. Ми вибралися із прірви, але лише
один неправильний крок може повернути нас назад.

Лавриновича викликали на допит у ГПУ
Екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича викликали
на допит у Генеральну прокуратуру на 11 вересня на
10:00. Про це у коментарі журналістам сказав адвокат
Лавриновича Євген Солодко, ...

Переоцінювати супротивників не буду, я
знаю, чого вартий - Олександр Усик
(Інтерв'ю)
У суботу, 9 вересня, в Берліні на арені Max Schmeling Halle
стартує World Boxing Super Series.

Україна знов у лідерах за кількістю жертв
інцидентів з мінами
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інцидентів з мінами
Майже чверть світових жертв (24%) інцидентів із
протитранспортними мінами в 2016 році припадало на
Україну. Про це йдеться в дослідженні Стокгольмського ...

УКРАЇНА І СВІТ
ЄС
визначився
з
пріоритетами
"безпекового союзу": Агресія РФ прямо
не згадується
У Євросоюзі визначили пріоритети так званого
"безпекового союзу", реагуючи на актуальні кризи та
загрози.

Київ вимагає від Москви припинити
залякування спостерігачів ОБСЄ
Міністерство закордонних справ рішуче засуджує системні
обмеження та провокації з боку Росії та підконтрольних їй
бойовиків проти спостерігачів Спеціальної моніторингової
місії ОБСЄ в Україні.

Берлін і Париж розкритикували Росію за
"стратегію залякування"
Німеччина і Франція розкритикували майбутні спільні
військові навчання Росії і Білорусі "Запад-2017", заявивши,
що Москва намагається продемонструвати свою військову
силу поблизу кордону з ЄС і НАТО.

На
будівництві
Керченського
"засвітилося" фінське обладнання

мосту

На будівництві керченського моста, яке ведеться Росією
всупереч всім міжнародним нормам, зафіксовано
обладнання, вироблене компанією JUNTTAN з Фінляндії.

Миротворці ООН потрібні на всій території
окупованого Донбасу - Держдеп США
У Держдепі США вважають, що миротворча місія ООН
повинна бути розміщена на всій території конфлікту на
Донбасі, а не тільки на лінії зіткнення.

Україна повернула свої позиції
Кіотським протоколом - Семерак

за

Комітет з дотримання Кіотського протоколу засвідчив, що
Україна виконує в повному обсязі вимоги звітності щодо
своїх зобов’язань за Кіотським протоколом. Таке рішення
ухвалено на засіданні комітету у Бонні, повідомив ...
http://archive.sendpulse.com/2da9dc04/?_ga=2.33784610.2009606305.1504520985-1568125602.1500639181
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Під стандарти НАТО: Україна і Польща
представили спільний модернізований
танк
На міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO2017 Україна представила спільну українсько-польську
модернізацію
танку
ПТ-17
(варіант
модернізації
наймасовішого танка радянської розробки Т-72).

У Польщі цінують українських працівників,
але побоюються "безвізової навали"
Польща зацікавлена у трудових мігрантах з України, проте
побоюється, що запровадження безвізового режиму може
заохотити українців влаштовуватися на роботу без
відповідного дозволу, що незаконно.

УКРАЇНА
Порошенко присвоїв звання Героя України
загиблому розвіднику Шаповалу
Президент Петро Порошенко присвоїв звання Героя
України співробітнику Головного управління розвідки
Міноборони полковнику Максиму Шаповалу, який загинув
внаслідок теракту у Києві.

Порошенко попереджає, що РФ готує
наступальну
війну
континентального
масштабу
Україна поки не бачить жодних ознак готовності Росії
відступити з Донбасу і піти з Криму, навпаки з'являється
дедалі більше доказів підготовки до наступальної війни
континентального масштабу.

У СБУ назвали кількість зниклих безвісти
на Донбасі
Нині вважаються зниклими безвісти на території
антитерористичної операції 410 осіб. Про це заявив
керівник об'єднаного центру координації
звільнення незаконно позбавлених волі осіб, ......

Президент не виключає
щодо вступу до ЄС і НАТО

пошуку,

референдуму

Президент Петро Порошенко не виключив, що може
ініціювати референдум з питань приєднання України до
ЄС і НАТО. Про це він заявив, виступаючи зі щорічним
посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє ...

Порошенко хоче змінити умови транзиту
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Порошенко хоче змінити умови транзиту
російського газу до Європи
Президент Петро Порошенко виступає за зміну умов
транзиту російського газу до Європи з тим, щоб
Європейський Союз купував газ на кордоні України з
Росією, а не на західному кордоні України з ЄС, як це ...

Нацрада позапланово перевірить "Люкс
ФМ"
Національна
рада
з
питань
телебачення
та
радіомовлення
призначила
позапланову
перевірку
діяльності ПрАТ "Радіокомпанія Люкс" ("Люкс ФМ") щодо
дотримання квот на пісні українською мовою.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Україна готова до широкого компромісу
щодо обміну заручників - СБУ
Україна надала списки і готова до широкого компромісу в
питанні обміну заручників. Про це заявив керівник
об'єднаного центру координації пошуку, звільнення ...

Викраденому українцю Грибу ФСБ "шиє"
тероризм – МЗС
Зниклий в Білорусі син українського офіцера Павло Гриб
знаходиться в СІЗО Краснодару за звинуваченням у
тероризмі. Про це "Українській правді" повідомив
начальник ...

ЕКОНОМІКА
Нафтогаз оголосив відкриті торги на право
оцінити свої активи
НАК «Нафтогаз України» запрошує компанії взяти участь у
відкритих торгах на закупівлю послуг з визначення
справедливої та ринкової вартості (оцінки) активів
Нафтогазу та підприємств групи.

Укрпошта
отримала
постачання газу

ліцензію

на

Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на
своєму засіданні 7 вересня видала ліцензію на постачання
газу компанії ПАТ «Укрпошта».

Прокуратура хоче відсудити "Київенерго"
у Ахметова
Столична прокуратура заявила позов до Господарського
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Столична прокуратура заявила позов до Господарського
суду Києва про повернення територіальній громаді акцій
"Київенерго", "Київгазу" та "Київводоканалу" вартістю 1,1
млрд грн, які були незаконно відчужені.

ПРАВОПОРЯДОК
ЦРУ розсекретило документи радянського
флоту часів "холодної війни"
Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів
Америки розсекретило документи про військовий флот
СРСР часів "холодної війни".

Суд заборонив Шуфричу-молодшому два
місяці сідати за кермо
Шевченківський районний суд Києва задовольнив
клопотання слідчого Нацполіції про тимчасове обмеження
Нестора Шуфрича-молодшого керувати транспортним
засобом строком на два місяці.

"Схема"
на
100
мільйонів:
трьом
керівникам обленерго загрожує до 12
років
Поліція виявили схему розтрати державних коштів
керівниками обленерго. Лише за рік суми склали понад
100 млн грн. Трьом учасникам цієї схеми оголошено про
...

"Схеми Онищенка": суд арештував ще
одного фігуранта, застава - 55 мільйонів
Детективи НАБУ затримали одного з імовірних учасників
злочинної організації з розкрадання природного газу,
видобутого в рамках договорів про спільну діяльність із
ПАТ "Укргазвидобування".

Адвокат радитиме
нову заставу

Полякову

сплатити

Адвокат нардепа Максима Полякова Петро Бойко
радитиме йому сплатити нову заставу у 608 тисяч грн, яку
призначив Солом'янський районний суд Києва.

Суд назначив “бурштиновому” Полякову
нову - удвічі більшу заставу
Солом'янський районний суд Києва ухвалив звернути
внесену народним депутатом Максимом Поляковим
заставу у 304 тисячі гривень у дохід держави і призначив
йому нову заставу - у розмірі 608 тисяч гривень.
http://archive.sendpulse.com/2da9dc04/?_ga=2.33784610.2009606305.1504520985-1568125602.1500639181
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Із маріупольського музею в окупований
Крим вивезли 52 картини - прокуратура
Двом працівницям "Маріупольського краєзнавчого музею"
оголосили підозру у незаконній передачі на територію
окупованого Криму 52 картин на загальну суму понад
$1,320 млн.

На
Донеччині
оголосили
підозру
"Французу" - командиру загону бойовиків
Донецька прокуратура оголосила підозру терористу Ігорю
Мильцеву (позивний "Француз"), який командував загоном
бойовиків "Легіон". Про це у четвер повідомили в
прокуратурі Донецької області.

ЕКСКЛЮЗИВ
Це Путін розмахує Бомбою, а Ин – лише
його маріонетка (Аналітика)
США нині розплачуються за всю свою короткозору
політику щодо Росії після серпня 1991 року. Сполучені
Штати підготували проект резолюції Ради безпеки ООН ...

"Блакитні каски" по-путінськи можуть
обернутися визнанням кордонів ОРДЛО –
експерт
Заява глави МЗС Німеччини про те, що згода Росії на
введення "блакитних касок" на Донбас може стати першим
кроком
для
ослаблення
санкцій,
продиктована
передвиборчими мотивами, так само як і "ініціатива"
Путіна.

Закарбуйте собі на носі, «йоббіки»: в
Україні державна освіта - державною
мовою! (Аналітика)
Ні румуни, ні серби, ні словаки не ведуться на угорські
провокації щодо мови її нацменшин у цих країнах. Чому це
повинна робити Україна? Ні для кого не секрет, що
Угорщина здійснює на ...

СУСПІЛЬСТВО
Канделакі у “Чистилищі": телеведуча
потрапила в чорний список Миротворця
Російська телеведуча і продюсер Тіна Канделакі у четвер,
7 вересня, внесена до рубрики "Чистилище" сайту
"Миротворець".

Цьогорічний

ГОГОЛЬFEST

може

стати
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Цьогорічний ГОГОЛЬFEST
останнім - засновни

може

стати

Міжнародний
фестиваль
сучасного
мистецтва
ГОГОЛЬFEST-2017, швидше за все, стане останнім. Про
це заявив в інтерв'ю виданню Сultprostir.ua директор ...

Нацрада
застосувала
телеканалів "ZIK" і "TBi"

санкції

до

Національна
рада
з
питань
телебачення
та
радіомовлення застосувала санкції до телеканалів "ZIK"
(ТОВ – ТРК "Міст ТБ") і "ТВі" (ТОВ "Інфо24") у зв’язку з
відсутністю супутникового мовлення.

Українець
vs
чеченець:
соцмережі
висміяли найбільший "кошмар росіян"
6 вересня на сайті "Ехо Москви" провели провокативне
опитування. Читачів запитали, кого вони більше
остерігаються "темної пори дня" – українця чи чеченця.

Неякісні
ЖКП:
киянам
зробили
перерахунок на 4,7 мільйонів - КМДА
Комунальними керуючими компаніями, що здійснюють
надання послуг із утримання будинків і прибудинкових
територій, здійснено перерахунок за ненадані та неякісно
надані окремі послуги.

У Йорданії назвуть вулицю на честь
видатного українця
Влада йорданського міста Мадаба назве одну з вулиць на
честь видатного українського поета Тараса Шевченка. Про
це під час візиту до Черкас оголосив Посол України в
Йорданії Сергій Пасько, повідомляєСВІТUA.

"Греко-римляни" принесли Україні
медалей на першості світу з боротьби

5

В Афінах (Греція) завершилася юнацька першість світу з
греко-римської боротьби. Українські "класики" стали
володарями п'яти нагород - трьох золотих, по одній
срібній та бронзовій, повідомляє Укрінформ.

Львівщина уперше за багато років
прийматиме чемпіонат України з важкої
атлетики
Упродовж 18-24 вересня у манежі львівського Палацу
спорту "Україна" відбудеться чемпіонат України з важкої
атлетики серед чоловіків та жінок.
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атлетики серед чоловіків та жінок.
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