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Точка зору

Суспільство

ТОП
Ситуація з правами людини в окупованому Криму
значно погіршилась - ООН (Доповідь)
Після анексії Криму Росією ситуація з правами людини на
півострові значно погіршилася.Про це йдеться у доповіді,
оприлюдненій на сайті Верховного комісара ООН з прав
людини."

Сущенку продовжили арешт на два місяці
Мосміськсуд в понеділок подовжив термін тримання під
вартою незаконно утримуваному в РФ журналісту Укрінформу
Роману Сущенку на два місяці - до 30 листопада 2017
року. Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін

у Твіттері.
Омелян подав позов проти МАУ
Міністр інфраструктури Володимир Омелян подав судовий
позов проти компанії Міжнародні авіалінії України.Про це він
заявив на прес-конференції у понеділок, повідомляє
кореспондент Укрінформу."Я підготував позов щодо захисту
своєї честі і гідності.

Під Києвом забили до смерті голову правління
Київобленерго
Керівника ПрАТ «Київобленерго» Івана Поливяного вбито в
його помешканні у с.Білогородці Києво-Святошинського
району.Про це повідомляє прес-служба Національної
поліції. "24 вересня, близько 20 години, у селі Білогородка
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Києво-Святошинського району

Українців попереджають про нічні заморозки
Синоптики попереджають про заморозки на поверхні грунту
та місцями у повітрі в окремих областях України вночі 27 та 28
вересня.Про це повідомляє ДСНС України."Вночі 27 вересня
у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, 28 вересня і у
північних, ...

УКРАЇНА І СВІТ
Угода про ЗВТ з Канадою працює: в Україну
зайшов перший інвестор
Енергетична компанія TIU-Канада стала першим іноземним
інвестором в Україну в рамках дії Угоди про зону вільної
торгівлі з Канадою.Про це йдеться в повідомленні компанії,
яке передано Укрінформу.

ООН: Росія “конфіскувала” у Криму державну і
приватну власність
Російська Федерація провела в Криму великомасштабну
експропріацію державної і приватної власності без
дотримання норм міжнародного права і практикує заборону
на в'їзд і виїзд з півострова.

Яценюк має намір довести “абсурдність
російського кривосуддя” в ЄСПЛ
Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк
розпочинає процес проти РФ у Європейському суді з прав
людини щодо нібито його участі у війні в Чечні.

Українські активісти закликають Францію не
відкривати "представництво ДНР"
Тридцять три громадські організації зі сходу України
направили міністру внутрішніх справ Франції Жерару Коллону
лист-звернення щодо створення російськими терористами
"Репрезентативного центру ...

У Європі назвали умови для створення
повноцінного газового хабу в Україні
Європейський Союз назвав ключові умови для створення
повноцінного газового хабу в Україні. Про
це повідомив директор департаменту нафтогазового
комплексу Міненерговугілля Олександр Лісніченко за
результатами XXII газового форуму у м. Любляна ...

Україна vs Росія: Мін’юст готує нові позови
Україна готуватиме нові позови проти Російської Федерації до
міжнародних судів, а також обгрунтовуватиме уже подані
раніше позови.Про це заявив міністр юстиції України Павло
Петренко журналістам у понеділок, повідомляє кореспондент
http://ke.am/H6shdJfTo0q
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Укрінформу.

Укрінмаш заперечує постачання зброї
Південному Судану
Державна зовнішньоторговельна фірма "Укрінмаш" ніколи не
постачала зброю до Південного Судану, а заяви Amnesty
International повністю не відповідають дійсності.

ЄС підтримає держслужбовців в Україні на 20
мільйонів євро
Частина технічної допомоги від Європейського Союзу буде
використана для підвищення зарплат новим державним
чиновникам у рамках реформи державного управління, а
саме - 20 млн євро.

Денег нет: Росія урізала бюджет "возз'єднання
народу Донбасу"
В адміністрації президента РФ поінформували ватажків "ЛНР/
ДНР" про необхідність скорочення "бюджету", передбаченого
"Гуманітарної програмою із возз'єднання народу Донбасу" в 4му кварталі 2017 року.

ПРАВОПОРЯДОК
На кордоні з РФ затримали екс-директора
"Інформаційних судових систем" Богданова
Правоохоронці затримали при перетині кордону колишнього
директора ДП "Інформаційні судові системи" Леоніда
Богданова.Про це повідомив у коментарі Укрінформу ...

Учасника "прориву" Саакашвілі залишили під
вартою без права застави
Апеляційний суд Львівської області залишив без задоволення
апеляцію захисників Олександра Бурцева, якому за участь у
«прориві» кордону Міхеїлом Саакашвілі визначено
запобіжний захід у ...

ГПУ почала конфіскацію $200 мільйонів "мафії
Януковича"
Генеральна прокуратура розпочала спецконфіскацію $200
мільйонів, які Соснівський райсуд Черкас постановив
конфіскувати з банківських активів оточення екс-президента
Віктора Януковича.

Замах на Кернеса і вбивство його друга не
пов'язані - поліція
Замах на Харківського міського голову Геннадія Кернеса і
вбивство його друга Юрія Дімента не пов'язані між собою.Про
це заявив на прес-конференції начальник Головного слідчого
управління ...
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УКРАЇНА
Я маю право: Мін’юст запустив онлайнплатформу
Запуск офіційного сайту загальнонаціонального
правопросвітницького проекту Мін’юсту «Я маю право!»
розширить коло громадян, які зможуть отримати інформацію
про свої права та інструкції для захисту цих прав.

На Донбасі щодня збільшується кількість
російської зброї - Турчинов
На непідконтрольній Україні території Донецької і Луганської
областей щодня спостерігається збільшення кількості зброї
та боєприпасів, які завозяться з Росії.

Українцям рекомендують перетинати білоруськоросійський кордон тільки літаками
Посольство України в Білорусі рекомендує громадянам
України перетинати білорусько-російський кордон тільки
авіаційним транспортом.

Аваков розповів, як отримати довідку про
судимість у “два кліки”
Міністерство внутрішніх справ запроваджує новий
онлайн-сервіс - замовлення довідки про відсутність
судимості безкоштовно і в режимі 24/7.

ПРАВА ЛЮДИНИ
ООН: окупанти у Криму позбавили українців
права навчатися рідною мовою
Після анексії Криму введення освітніх стандартів Російської
Федерації обмежило право етнічних українців на освіту рідною
мовою.Про це йдеться у доповіді, оприлюдненій на сайті
Верховного комісара ООН з прав людини.

Євродепутати закликали Москву звільнити
Сущенка й відновити обмін політв'язнями
Російська влада повинна звільнити зі слідчого ізолятора в
Лефортово українського журналіста Романа Сущенка і
гарантувати йому безпечне повернення в Україну.

Справа Сущенка: адвокат анонсував слідчу дію
Російський адвокат Марк Фейгін, який захищає незаконно
утримуваного в Москві кореспондента Укрінформу Романа
Сущенко, розповів, що на цьому тижні його підзахисного
ознайомлять з експертизою.

ЕКОНОМІКА
http://ke.am/H6shdJfTo0q
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НБУ програв "кредитний" позов до ПриватБанку
Господарський суд м. Києва відмовився задовольнити позов
Національного банку України до ПАТ КБ "ПриватБанк" та ТОВ
"Агротермінал Логістик", про визнання правочину про надання
кредитного договору удаваним.

У Нафтогазі пояснили можливе повернення до
газу з РФ на прикладі “інь і янь”
Якщо в Україні буде збережена нинішня олігархічноклептократична система, замість створення ринкової
економіки країна може повернутися до закупівель
російського газу в 2030 році.

Гройсман: Прозорий продаж нестратегічних
держактивів сприятиме інвестиціям в Україну
Прозорий продаж державних активів, які не мають
стратегічного значення для економіки держави, може
стати ефективним інструментом залучення
інвестицій в Україну.
Українців попереджають про нічні заморозки
Синоптики попереджають про заморозки на поверхні грунту
та місцями у повітрі в окремих областях України вночі 27 та 28
вересня.Про це повідомляє ДСНС України."Вночі 27 вересня
у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, 28 вересня і у
північних, ...

ЕКСКЛЮЗИВ
Інциденти у регіонах: російський слід чи хиби
внутрішньої політики? (Аналітика)
Чи перемістив Кремль увагу на роздмухування незадоволення
зі столиці України у її регіони?Ми чекали на осіннє гібридне
пожвавлення, кероване ззовні, модеровані протести
незадоволених тощо.

Миротворці ООН на Донбасі: до березневих
виборів Путіна не буде ані їх, ані угоди про них
(Аналітика)
Зате ухвалення українського закону, де Росія буде названа
окупантом, знову відкладається? У законопроекті про
реінтеграцію Донбасу може з’явитися пункт про миротворчу
місію ООН на Донбасі ...

СУСПІЛЬСТВО
Закон про освіту – підписувати. Невдоволеним –
пояснювати (Аналітика)
Новий український «Закон про освіту» обурив ледь не півЄвропи. Але наскільки є щирим те обурення? Що з цим тепер
робити Україні?
http://ke.am/H6shdJfTo0q
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Святослав Вакарчук викладатиме і вчитиметься
у Стенфорді
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук проведе
семестр у Стенфордському університеті у США, де читатиме
лекції і братиме участь у низці заходів.

У Кабміні сказали, кому автоматично призначать
зимову субсидію
У жовтні розмір субсидії автоматично розрахують на новий
опалювальний сезон, якщо допомогу було призначено у
травні. Подавати повторно документи на оформлення субсидії
не потрібно.

Кабінет сімейного лікаря: МОЗ пропонує
покрокову інструкцію
Лікарі, які захочуть відкрити кабінет сімейного лікаря, можуть
скористатися інструкціями на Платформі ефективного
регулювання. Про це у Facebook повідомляє Міністерство
охорони здоров'я.

Для українських снайперів розробили новий
маскувальний костюм
Для військовослужбовців Збройних сил України розроблено
новий маскувальний костюм.Про це повідомляє Головне
управління розвитку та супроводження матеріального
забезпечення ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Ажіотаж на біометрику вщухає - черги лише у
вихідні
З початку 2017 року в Україні близько 2,5 млн громадян
отримали біометричні закордонні паспорти.Про це в
коментарі журналістам заявив прес-секретар ДП "Документ"
Володимир Поліщук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Львові 7-річна дівчинка встановила світовий
воркаут-рекорд
У Львові семирічна Ніколь Князєва встановила новий світовий
воркаут-рекорд - виконала силовий підйом переворотом на
перекладині 80 разів.Про це повідомляє Львівська міська
рада.

Ріанна одягнула сукню від українського
дизайнера
Американська співачка Ріанна з'явилася перед
шанувальниками в сукні українського бренду Marianna
Senchina під час презентації власної лінійки косметики Fenty
Beauty by Rihannа в Мадриді.

Більшість продуктів здорожчали, подешевшали
лище гречка та яйця - експерт
http://ke.am/H6shdJfTo0q
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За даними Асоціації постачальників торговельних мереж, з
початку 2017 року в Україні подорожчало більше 90%
соціальних продуктів харчування.

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