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Точка зору

Суспільство

ТОП
Порошенко скликає Воєнний кабінет РНБО
Президент України Петро Порошенко скликає Воєнний
кабінет за участю Прем'єр-міністра, секретаря РНБО,
міністра оборони, начальника Генштабу, голови СБУ, а
також керівництва

У слідства - чотири версії причин вибухів у
Калинівці
Слідство відпрацьовує 4 версії причин пожежі на складах з
боєприпасами в Калинівці на Вінниччині. Про
це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України.

Гриневич запевнила румунського колегу, що
школи нацменшин не закриватимуть
Міністр освіти Лілія Гриневич назвала дуже продуктивною
зустріч з румунським колегою Лівіу Мар'яном Попом, на якій
обговорювалося питання впливу закону "Про освіту" на школи
з навчанням мовами нацменшин.

Суд відпустив Лавриновича з-під арешту
Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу захисту ексміністра юстиції Олександра Лавриновича на його
арешт.Відповідне рішення у середу оголосила головуючий
суддя Тетяна Росік, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Україна висловила рішучий протест у зв'язку з
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цинічним вироком Умерову
Міністерство закордонних справ України закликає
міжнародних партнерів засудити вирок підконтрольного РФ
суду в окупованому Криму щодо Ільмі Умерова і вимагати
негайного його звільнення.

В Укрінформі відкрилася фотовиставка до
річниці арешту Сущенка
У Києві в національному інформагентстві "Укрінформ"
відкрилася фотовиставка "Рік за гратами", присвячена річниці
незаконного арешту в Москві українського журналіста Романа
Сущенка.

Синоптики обіцяють Києву "бабине літо" у жовтні
З настанням метеорологічної осені на киян очікує
похолодання, проте у жовтні тепло повернеться.Про це
Укрінформу повідомили в Центральній геофізичній
обсерваторії ДСНС.

УКРАЇНА І СВІТ
Єгипет на 2 місяці продовжив мита на українську
арматуру
Міністерство торгівлі і промисловості Єгипту продовжило
тимчасове мито на українську арматуру на 2 місяці.Про
це повідомляється на сайті MetalBulletin.

Екс-посол ЄС у Росії приєднався до Групи друзів
України
Колишній посол ЄС у Росії Вігаудас Ушацкас, який завершив
дипломатичну службу, приєднався до так званої Групи друзів
України, в якій працюють колишні глави держав і урядів, інші
високопосадовці.

Угорську євродепутатку не впустили до України
через "вояж" на Донбас
Співробітники Державної прикордонної служби не впустили
до України депутата Європарламенту з Угорщини Крістіну
Морваі, якій Служба безпеки заборонила в’їзд до середини
2019 року.

ПРАВОПОРЯДОК
Біля Калинівки затримали трьох підозрюваних у
мародерстві
Поліція затримала трьох людей в одному з населених пунктів
неподалік Калинівки і встановлює їхню причетність до
можливого мародерства.Про це в ефірі "112 Україна" заявив
заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич

ГПУ оголосила підозру трьом чиновникам Фонду
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держмайна
Генпрокуратурою повідомлено про підозру трьом службовим
особам Фонду державного майна України, керівникам ПАТ
«Херсонський суднобудівний завод» та ДАХК
«Чорноморський суднобудівний завод» у зловживанні
службовими обов'язками.

Трагедія в Одесі: суд арештував майно дитячого
табору "Вікторія"
Суд наклав арешт на будівлі та споруди дитячого табору
«Вікторія» на Дачі Ковалевського, одне з яких згоріло у ніч з
15 на 16 вересня. Про це повідомляє Думська.

Адвокат Януковича хоче, щоб йому
профінансували поїздку в Ростов
Державний адвокат екс-президента Віктора Януковича
Максим Герасько звернеться до Центру безоплатної правової
допомоги з проханням профінансувати його поїздку до Росії
для зустрічі з підзахисним.

Вибухи у Калинівці: польоти заборонили до 28
вересня
Заборона на використання повітряного простору над
Калинівкою в радіусі 50 км буде діяти до 02:59 28 вересня,
польоти дозволено лише рятувальним повітряним суднам.

Влада Вінниці спростовує чутки про хімічне
забруднення повітря
Вінницька міська рада спростовує чутки про хімічне
забруднення повітря через пожежу на складах у Калинівці.
Про це повідомляє відділ з питань надзвичайних ситуацій,
мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності
Вінницької міської ради.

УКРАЇНА
Голова оборонного комітету Ради вимагає
докорінної зміни зберігання боєприпасів
Партія "Соціалісти", партія "Справедливість" і Соціалістичний
конгрес молоді (СКМ) підписали декларацію про об'єднання
та спільні дії.

Уряд виділить 100 мільйонів для ліквідації
наслідків вибухів на Вінниччині
Уряд виділить із резервного фонду 100 млн гривень для
ліквідації наслідків вибухів на складах боєприпасів поблизу
Калинівки у Вінницькій області.

Українські соціалісти підписали декларацію про
об'єднання
http://ke.am/HAUtzlJR6eq
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Партія "Соціалісти", партія "Справедливість" і Соціалістичний
конгрес молоді (СКМ) підписали декларацію про об'єднання
та спільні дії.

Генштаб: прохання про відставку буде доведено
до Муженка
У Генеральному штабі Збройних сил України прокоментували
заяву радника голови МВС Антона Геращенка щодо
ініціювання відставки голови Генштабу Віктора Муженка.

Кабмін погодив контракт з тимчасовим
керівником Укрзалізниці Кравцовим
Уряд погодив контракт із членом правління ПАТ “Українська
залізниця” Євгеном Кравцовим, який нині виконує обов'язки
керівника компанії.Рішення ухвалене на засіданні уряду за
скороченою процедурою, повідомляє кореспондент
Укрінформу.

До облаштування артскладів в Україні варто
залучити фахівців НАТО - нардеп
Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки
і оборони Ірина Фріз (фракція «Блок Петра Порошенка»)
ініціює передання питання облаштування військових
арсеналів на контроль тимчасової парламентської комісії.

Склади хлору на Вінниччині посилено
охороняють
Через вибухи на військових складах поблизу Калинівки
посилено охорону об'єктів «Вінницяоблводоканалу», зокрема
складів з хлором.Про це повідомляє Вінницька обласна рада.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Путін санкціонував вирок на вбивство Умерова Чубаров
Президент Росії Володимир Путін санкціонував вирок на
вбивство заступника голови Меджлісу кримськотатарського
народу Ільми Умерова.

Глава Меджлісу хоче почути від Волкера план
порятунку Умерова
Міжнародна спільнота, зокрема США, має перейти до
конкретних дій, щоб зупинити Путіна в його репресіях проти
кримських татар. Про це заявив голова Меджлісу
кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час пресконференції в Укрінформі.

ЕКОНОМІКА
http://ke.am/HAUtzlJR6eq
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Суд Києва підтвердив законність стягнення з
Газпрому 79,8 мільйона
Господарський суд міста Києва підтвердив законність
стягнення з «Газпрому» 79,8 мільйона гривень.Про це міністр
юстиції Павло Петренко повідомив на своїй сторінці
у Facebook.

Дубілет позивається до ПриватБанку - хоче
захистити репутацію
Колишній голова правління Приватбанку Олександр Дубілет
подав позов до Приватбанку та інформаційного агенства
"Інтерфакс-Україна" про захист честі, гідності та ділової
репутації.

Семерак презентував Стратегію
низьковуглецевого розвитку України до 2050
року
Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак
презентував першу редакцію проекту Стратегії
низьковуглецевого розвитку України до 2050 року.

Вибухи у Калинівці не вплинули на транзит газу
до Євросоюзу - Укртрансгаз
Вибухи у Калинівці, що сталися внаслідок загорання на
складах боєприпасів, не вплинули на транзит газу територією
України.Про це пише прес-служба ПАТ "Укртрансгаз".
"Надзвичайна ситуація, що сталася внаслідок загорання на
складах боєприпасів поблизу

ЕКСКЛЮЗИВ
Закон про освіту - лише вершина айсберга дуже
чутливих тем. Найскладніше - попереду - Дмитро
Тужанський, політолог (Інтерв'ю)
Закон “Про освіту”, який днями підписав Президент і який
підвищує роль державної мови в освітньому процесі, став
справжньою подією для нацменшин в ...

Чому катастрофа в Калинівці має всі шанси бути
не останньою
Чому катастрофа в Калинівці має всі шанси бути не
останньою? Так і буде, якщо кадрова політика в армії не буде
повернена «з голови на ноги».

СУСПІЛЬСТВО
ФСБ РФ вимагає від Дурова відкрити дані
користувачів Telegram
Федеральна служба безпеки РФ зажадала від сервісу обміну
повідомленнями Telegram розшифрувати листування
користувачів у виконання так званого "закону Ярової".
http://ke.am/HAUtzlJR6eq
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Уряд виділив гроші на зарплати медикам
Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про розподіл
резерву медичної субвенції у розмірі 559 млн грн на виплату
заборгованості працівникам охорони здоров'я та надання
медичної допомоги певним категоріям пацієнтів.

Українцям більше платитимуть при втраті роботи
Кабінет міністрів затвердив зміни до бюджету Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття на 2017 рік.Про це повідомляє пресслужба Міністерства соцполітики.

Данська супермодель допомагає збирати кошти
для літніх людей із Донбасу
Модель і фотограф із Данії Гелена Крістенсен завдяки своїй
популярності в одній із соцмереж допомагає збирати кошти
для українців похилого віку, які втратили власні домівки через
війну на Донбасі.

Діаспора США бойкотувала концерт Лободи у
Чикаго
Українська діаспора у США провела акцію протесту проти
приїзду у Чикаго співачки Світлани Лободи з концертом.Про
це повідомляється на Facebook-сторінці заходу. "22 вересня
американський осередок прихильників ВО "Свобода" та ...

Гроші при народженні дитини видаватимуть за
новими правилами
Кабінет міністрів на засіданні в середу ухвалив постанову
щодо вдосконалення надання державної соціальної
допомоги дітям.Про це інформує прес-служба Міністерства
соціальної політики.

Українська співачка заручилася з американцем
Українська співачка Міка Ньютон, яка вже кілька років живе в
Лос-Анджелесі, оголосила про свої заручини.Про це
повідомляє ТСН. Обранцем артистки став американець на
ім’я Кріс Сааведра.
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