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✕

ТОП
Трамп в ООН закликав поважати суверенітет

України

Президент США Дональд Трамп виступив із закликом до ООН

припинити загрози суверенітету держав у світі та відстоювати

повагу до державних кордонів, згадавши при цьому ситуацію в

Україні, яка потерпає від 

Чарівні «пенделі» від МВФ: щоразу все

починається з великим ентузіазмом (Аналітика)

Але українського запалу не вистачає надовго - як відступають

загрози фінансового краху, «домашня» робота відкладається

до нових віників. З 1994 до 2013 Україна брала участь в п'яти

програмах міжнародного кредитування МВФ,  

Бріжит Макрон передала найщиріші слова

підтримки дружині Сущенка

Перша леді Франції Бріжит Макрон передала найщиріші

слова підтримки дружині українського журналіста і політв'язня

Романа Сущенка, якого майже рік незаконно утримують в РФ.

Відповідний лист надійшов на адресу Укрінформу від 

Миротворці ООН мають бути на усій території
ОРДЛО - Клімкін
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з

генсекретарем ОБСЄ Томасом Гремінгером питання

імплементації Мінських домовленостей та політико-

дипломатичного врегулювання 
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Нас чекає апокаліптична зима чи це просто

апокаліптичні прогнози? (Аналітика)

“Укрінформ” розібрався, якою ж буде зима 17/18 і чи

виправдані «страшні» прогнози синоптиків, які з’явилися у

ЗМІ. Зима близько. В Карпатах випав перший сніг, а в ЗМІ

починають з’являтись апокаліптичні прогнози погоди на

наступне півріччя. 

УКРАЇНА
Парубій підписав закон про освіту

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон "Про

освіту", ухвалений парламентом 5 вересня.Про це він сказав

на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У БПП вимагають негайно закрити

“псевдонауковий” Російський центр у Києві

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки

і оборони, народний депутат від “Блоку Петра Порошенка”

Ірина Фріз вважає, що діяльність Російського центру науки та

культури в Києві має бути негайно припинена.

Розенко сказав, що буде із зарплатним боргом

медиків

Уряд виконає в повному обсязі всі соціальні зобов'язання

перед медпрацівниками, у тому числі й щодо погашення

заборгованості з зарплати.

Фріз вказала на розрив між пенсіями суддів та

військових: 8,5 раза

Народний депутат від “Блоку Петра Порошенка” Ірина Фріз

вважає недоцільним збереження розміру щомісячного

довічного утримання суддів у рамках пенсійної реформи.

Моніторинг мовних квот: «Україні» та «Інтеру»

радять приготуватися

Національна рада з питань телебаченння і радіомовлення

розпочне моніторинг  щодо дотримання мовних квот із тих

телеканалів, в ефірі яких упродовж останніх місяців частка 

Реабілітація ветеранів АТО: бійців пропонують

"відділити" від інших інвалідів

Закон про реабілітацію учасників АТО, які під час бойових дій

отримали інвалідність, має враховувати досвід провідних

світових країн, в яких існує відповідна законодавча база. 

Рада двічі відмовилась працювати до “повного

розгляду” судової реформи

Рада двічі не підтримала пропозицію спікера Андрія Парубія

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2308108-na-nas-cekae-apokalipticna-zima-ci-ce-prosto-apokalipticni-prognozi.html
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продовжити роботу 20 вересня до завершення розгляду

законопроекту «Про внесення змін до Господарського

процесуального кодексу,

В РНБО повідомили, скільки людей і техніки

задіяли у навчаннях “Запад-2017”

У другому етапі стратегічного командно-штабного навчання

ЗС Російської Федерації та Республіки Білорусь

«Запад-2017» бере участь 120 тис. осіб. Навчання проходять

на шести полігонах, що дозволяє 

ПРАВОПОРЯДОК
Апеляційний суд дозволив затримати “суддю

Тимошенко”

Захист екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича подав

апеляційну скаргу на рішення суду щодо арешту їхнього

підзахисного.Про це у коментарі Укрінформу повідомив ...

Рада двічі відмовилась працювати до “повного

розгляду” судової реформи

Захист екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича подав

апеляційну скаргу на рішення суду щодо арешту їхнього

підзахисного.Про це у коментарі Укрінформу повідомив

адвокат Лавриновича Євген Солодко.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна поглиблює політичні контакти з Ісландією

Міністр закордонних справ Павло Клімкін обговорив з

державним секретарем МЗС Ісландії Стефаном Хаукуром

Йохансоном питання поглиблення політичних контактів між

Україною та Ісландією.

У Раді Європи надали Україні рекомендації щодо

боротьби з ненавистю

Переговори про надання Україні оборонної летальної зброї

просунулись дуже далеко.Про це заявив у понеділок

Президент України Петро Порошенко, виступаючи перед

українською діаспорою в ...

"Запад-2017": Україна і Польща посилять

взаємодію між оборонними відомствами

Президент України Петро Порошенко та президент

Польщі Анджей Дуда провели переговори у Нью-

Йорку, в рамках яких, зокрема, висловили ...

Росія урізала фінансування "Л/ДНР" - розвідка

В "ЛНР" та "ДНР" не платять зарплату бюджетникам через
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скорочення фінансової допомоги Росії. Заборгованість

сягнула майже 12 млн російських рублів. Про це на брифінгу у

вівторок, 19 вересня, сказав речник Міністерства оборони з

питань АТО 

Петренко у Нью-Йорку: Ми "перекрили"

можливість ховати статки чиновників за

офшорами

Міністр юстиції Павло Петренко під час робочого візиту до

Нью-Йорка взяв участь у роботі щорічного саміту "Concordia",

де зосередився на інтеграції 

Запад-2017: Тимчук розповів про три інциденти з

російською авіацією

З початку російсько-білоруських навчань "Запад-2017", які

стартували 14 вересня, сталися вже три льотні інциденти, які

призвели до пошкодження або втрати російської авіаційної

техніки, поранення 

Євробонди: у Мінфіні сказали, коли отримають

$3 мільярди і куди підуть кошти

Новий випуск єврооблігацій є випуском облігацій зовнішньої

державної позики на основну суму $3 млрд з погашенням

чотирма рівними частинами: 25 березня та 25 вересня 2031

року, 25 березня та 25 вересня 2032 року.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Справа Умерова: "суд" не дав слова свідкам

захисту

У Сімферопольському районному "суді" почалося останнє

засідання у справі Ільмі Умерова, в ході якого були допитані

два свідки обвинувачення. Крім того, захист вказав на

помилки і неточності в 

Riga IFF-2017: Олег Сенцов, Олег «Дубина» та

інші (Аналітика)

Про політику та мистецтво на кінофестивалі Riga IFFУ

латвійській столиці завершився Міжнародний кінофестиваль

Riga IFF. 

Рада Європи сьогодні розгляне виконання

Україною рішення ЄСПЛ у справі Гонгадзе

У Раді Європи розглянуть виконання Україною рішення

Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо

імплементації урядом України рішення цього судового органу

у справі «Гонгадзе проти України».

СУСПІЛЬСТВО
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Велофестиваль у Львові приготував сюрпризи

для молодят

У неділю, 24 вересня, у місті Лева стартує найбільша

велосипедна подія Львівщини – «Всеукраїнський

велофестиваль». Про це повідомляє прес-служба Львівської

міської ради.

Мовні квоти: Нацрада визначила ТОП-5

"найбільш українських" радіостанцій

У Національній раді з питань телебачення та радіомовлення

визначили ТОП-5 загальнодержавних радіостанцій, які

перевищують квоти щодо обсягу пісень українською мовою.

До дня народження смайлика: займайтеся

спортом з посмішкою

До дня народження смайлика, 19 вересня, НОК України та

олімпійська команда підготували добірку спортивних

смайликів."Займайтесь спортом з посмішкою і отримуйте від

цього задоволення", - говориться в повідомленні у facebook.

Вірус із Google Play “паралізує” смартфони

Дослідники з Check Point з'ясували, що через Google Play

поширювалося більше 50 додатків, заражених вірусом

ExpensiveWall.Про це повідомляє сайт ІnternetUA. В цілому

вони були встановлені від 1 до 4,2 мільйона разів (в Google

Play немає точної статистики).

Частина столиці досі без гарячої води — через

борги Київенерго

ПАТ "Київгаз" поновить подачу палива на котельні ПАТ

"Київенерго" тільки після погашення заборгованості. Про це

повідомляється на сторінці "Київгаза" у Facebook.

Кіберполіція повідомила про загрозу від

оновлення популярної програми

Стало відомо про зараження одного з оновлень популярної

програми "CCleaner", яку створено для допомоги

користувачам при здійсненні планового технічного

обслуговування своїх систем.

Найбільше знизилась купівельна спроможність

жителів Тернопільщини - експерт

За даними Української асоціації постачальників торговельних

мереж, найбільше знизилась купівельна спроможність

жителів Тернопільщини. Про це заявив директор Української

асоціації постачальників торговельних мереж ...

В Україні хочуть створити реєстр донорів органів

За даними Української асоціації постачальників торговельних

мереж, найбільше знизилась купівельна спроможність
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жителів Тернопільщини. Про це заявив директор Української

асоціації постачальників торговельних мереж ...
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