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Світ
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Точка зору

Суспільство

ТОП
Угорщина шантажує, а Україна стоятиме на
своєму (Аналітика)
Демарші з Будапешту цілком вписуються в загальносвітову
тенденцію поправіння. Але Україна діє в тому ж руслі і це головна ознака нашої правоти ...

Є всі підстави говорити, що 2018-й буде набагато
стабільнішим і прогнозованішим за цей рік Гройсман
Другий рік поспіль Уряд вчасно затвердив та подав на розгляд
Верховної Ради проект державного бюджету на 2018 рік.
Відтепер і до моменту його прийняття навколо головного
фінансового документа країни в Раді триватимуть дискусії.

Штати закриють небо для військових польотів
РФ
Американська адміністрація готує рішення про обмеження
польотів для російської військової авіації в рамках Договору
про відкрите небо, який діяв десятиліттями в рамках
міжнародних заходів довіри та відкритості.

Звинувачення у продажі зброї Південному Судану
пов’язане з конкуренцією - АП
Заступник глави Адміністрації президента Костянтин
Єлісєєв заявляє, що останні звинувачення в продажу
Україною зброї пов’язані з конкуренцією на ринку.
http://ke.am/H8uWiHTHA8q
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УКРАЇНА І СВІТ
Росія залякує ОБСЄ для підтримки своєї
"миротворчої" ініціативи - МЗС
МЗС України вкрай стурбоване інформацією про зняття
Російською Федерацією та підконтрольними їй бойовиками,
які діють на території ОРДЛО, охорони з об'єктів Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ.

Угорщина блокуватиме будь-яке зближення
України та ЄС
Угорщина вважає підписання Президентом Петром
Порошенком закону про освіту “ганебним” та має намір
блокувати євроінтеграційні прагнення України.

Полторак обговорив із Саджаном миротворців та
завод боєприпасів
Міністри оборони України та Канади обговорили питання
співробітницва обох країн в будівництві заводу боєприпасів в
Україні.Про це на брифінгу за підсумками зустрічі з міністром
національної оборони Канади

Канада ще не готова говорити з Україною про
безвіз - Климпуш-Цинцадзе
Канада поки що не готова до активного діалогу з Україною
стосовно напрацювання дорожньої карти про надання
українцям безвізового режиму.

Польоти на сході України: EASA не має
повноважень закривати небо - речник
Рекомендації Європейського агентства авіаційної безпеки
(EASA) не є обов’язковими для виконання країнами-членами
та авіакомпаніями ЄС та не встановлюють заборону на
здійснення польотів.

У Росії можуть заблокувати Facebook
Соціальна мережа Facebook може бути заблокована на
території Росії у 2018 році, якщо не виконає російський закон
про локалізацію персональних даних. Про це повідомив
журналістам глава Роскомнагляду Олександр Жаров у
вівторок, повідомляє Інтерфакс.

ПРАВОПОРЯДОК
Поліція назвала основну версію вбивства
керівника Київоблеренго
Поліція наразі розглядає основною версією нападу на
керівника ПрАТ "Київобленерго" Івана Поливяного
пограбування з метою наживи.Про це у коментарі Укрінформу

Учасник "прориву" Саакашвілі впав у кому після
http://ke.am/H8uWiHTHA8q
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вироку суду
Учасник прориву кордону для політика Михеїла Саакашвілі
Олександр Бурцев, який впав у діабетичну кому після
оголошення рішення суду про утримання його під вартою,
вийшов із коматозного стану, але ще

Суд над Штепою: новий браслет, швидка
допомога і бійці "Азова"
Ленінський райсуд Харкова допитав трьох свідків захисту у
справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої у
посяганні на територіальну цілісність України та участь у
діяльності терористичної групи.

УКРАЇНА
Кадрові рішення: Київська облрада
сфальсифікувала голосування – СБУ
Рішення Київської облради про звернення до Президента
щодо ухвалення кадрових рішень відносно керівництва КОДА є
нелегітимним, оскільки за нього зараховані голоси депутатів,
які на момент голосування ...

НБУ звинувачує Таруту в наклепі
Народний депутат Сергій Тарута за допомогою лобістів
поширює неправдиву інформацію про нібито слухання у
Конгресі Сполучених Штатів Америки, присвячені діяльності
української влади та Національного банку.

Гройсман не бачить підстав для "долара по 30"
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що закладений
у проекті державного бюджету на 2018 рік курс долара на
рівні 29,3 гривень є технічною цифрою і насправді навряд чи
відбудеться таке падіння національної валюти.

Зубко розповів, як споживачі тепла зможуть
заощадити до 180 гривень щомісяця
Прибудинкові лічильники тепла будуть встановлюватися за
кошти теплопостачальної компанії. При цьому споживачі
зможуть заощадити від 150 до 180 гривень щомісяця під час
опалювального сезону.

До Одеси прибули нові броньовані
артилерійські катери для ВМС
До Одеси прибули два чергові малі броньовані артилерійські
катери для Військово-Морських Сил ЗС України.Про це
йдеться на сайті Міноборони.

Компанія Dragon Capital купила "Радіо-Ера"
Компанія Dragon Capital завершила операцію з придбання
ТРК "Радіо-Ера", тим самим розширивши свою участь у медіаhttp://ke.am/H8uWiHTHA8q
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просторі країни. Про це повідомляється
на сайті компанії. "Радіостанція стане ще одним важливим ...

Центр зайнятості: у Києві - дефіцит вакансій для
службовців
У Києві на одне вільне робоче місце претендує одна особа, а
також відчувається нестача вакансій для службовців.Про це
Укрінформу повідомили в Київському міському центрі
зайнятості (КМЦЗ).

ЕКОНОМІКА
В Україні вперше офіційно продали квартиру за
криптовалюту
В Україні вперше офіційно уклали угоду з купівлі нерухомості
за криптовалюту, сума угоди не розголошуєтьсяПро це
пише AIN.ua з посиланням на Державне агентство з питань
електронного уряду.

Укртранснафта продала першу партію спірної
нафти з Кременчуцького НПЗ
ПАТ "Укртранснафта" реалізувала на "Українській
енергетичній біржі" (УЕБ) перші 22 тис. тонни нафти марки
Urals, які ще в 2014 році були викачані з нафтопроводів
компанії і поміщені на зберігання на Кременчуцький НПЗ.

ЕКСКЛЮЗИВ
Канада хоче усіляко підтримувати Україну Міністр національної оборони Канади Харджит
Саджан (Інтерв'ю)
Сьогодні свій візит до України розпочинає міністр оборони
Канади Харджит Саджан. За неповних два роки на посаді – це
вже друга його подорож до нашої країни.

Німецькі політики: новий уряд не змінить
ставлення до "українського питання"
Політики з партій, які найімовірніше складуть майбутню
урядову коаліцію – ХДС/ХСС, ВДП і Зелені, - не передбачають
суттєвих змін у політиці ФРН з українського питання.

СУСПІЛЬСТВО
Безкоштовні медпослуги: у Супрун назвали
гарантований пакет
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік послуг,
які включені до гарантованого пакету первинної медичної
допомоги.Про це йдеться на сторінці Міністерства охорони
здоров'я у Facebook.
http://ke.am/H8uWiHTHA8q
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Прем’єр назвав дедлайн ухвалення пенсійної
реформи
Якщо парламент проголосує за пенсійну реформу у перших
числах жовтня, то можливо буде провести розрахунки для
підвищення пенсій із сьомого жовтня .

Lifecell передав кіберкопам систему екстреного
сповіщення про DDoS-атаки
Дата-оператор lifecell передав Департаменту кіберполіції
систему власної розробки для екстреного інформування в
умовах надзвичайних ситуацій Emergency Notification System.

Гендерні утиски: Мін'юст гарантує жінкам
безоплатну допомогу
Жінки можуть реалізовувати право на доступ до правосуддя
через систему надання безоплатної правової допомоги. Про
це сказав заступник міністра юстиції Денис Чернишов,
виступаючи на «круглому столі» на тему виконання Конвенції
про ліквідацію ...

У київському Гідропарку збудують “Діснейленд
по-українськи”
У Києві в рамках розвитку туристичної інфраструктури
реконструють Гідропарк, створять веломаршрут Ірпінь-Київ та
збудують канатну дорогу. Про це мер столиці Віталій Кличко
сказав під час Інвестиційного форуму Києва, ...

До слідкому РФ викликали всіх акторів "Гогольцентру"
Усіх акторів московського театру "Гоголь-центр" привезли у
Слідчий комітет РФ. Із чим пов'язаний виклик артистів до
слідчого, не уточнюється. Про це у Facebook повідомив поет
Ігор Іртеньєв, батько актриси "Гоголь-центру" Яни Іртеньєвої.

Мер Києва каже, що проїзд Подільським мостом
відкриють за три роки
За три роки у Києві відкриють проїзд ПодільськоВоскресенським мостом та дві нові станції метро.Про це у
ефірі NewsOne сказав Київський міський голова Віталій
Кличко.

Зубко не виключає, що опалювальний сезон
стартує раніше
За метеорологічними прогнозами 27 вересня в Україні
очікується зниження температури. Тому не виключено, що
опалювальний сезон стартує раніше, ніж планувалося.

Знятий в Києві кліп швецького музиканта б'є
http://ke.am/H8uWiHTHA8q
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рекорди переглядів
Шведський діджей і музичний продюсер Avicii разом з
британською виконавицею Рітою Орою зняли у Києві відео на
пісню "Lonely Together".Опублікований на YouTubeканалі Avicii кліп за тиждень ...

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