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Суспільство

ТОП
МЗС закликає світ не допустити повторення
трагедій, подібних до Бабиного Яру
Міністерство закордонних справ України закликає
міжнародне співтовариство об’єднати зусилля для того, щоб
не допустити у майбутньому повторення трагедій, подібних до
Бабиного Яру.

Росія визнала, що торгує вугіллям з окупованого
Донбасу - Bloomberg
Росія продає вугілля, яке їй поставляють бойовики з
окупованої частини українського Донбасу.Про
це повідомляє Bloomberg з посиланням на заступника
міністра економічного розвитку РФ Сергія Назарова.

США поглибили санкції проти вже покараних
російських компаній
Управління по контролю за іноземними активами (OFAC)
міністерства фінансів США випустило поправки до двох
директив Розпорядження президента США 12662 щодо
санкцій проти Росії.

Звільнення Сущенка: Президент сподівається на
позитив до кінця року
Президент Петро Порошенко готовий зробити все від нього
залежне, аби журналіст Укрінформу Роман Сущенко, якого
вже рік незаконно утримують в РФ, повернувся додому. Про
це глава держави сказав сьогодні в Коломиї, відповідаючи на
питання кореспондента Укрінформу.
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До ПАРЄ терміново внесли проект дебатів щодо
закону України про освіту
До проекту порядку денного осінньої сесії Парламентської
Асамблеї Ради Європи терміново внесли питання щодо
дебатів на тему: "Новий закон України про освіту як головна
перешкода вивчення національними ...

Через рік, грішу стриманим оптимізмом: настане
день Д - і двері відчиняться - Роман Сущенко
(Інтерв'ю)
Коли береш інтерв'ю у побратима-журналіста, та ще колеги по
роботі, то відчуваєш деяку незручність. Ну, це як показувати
фокуси іншому фокуснику. Але тут обставини такі, що це не
здається чимось дивним.

УКРАЇНА І СВІТ
Посол прокоментував нагородження Путіна
угорським вишем
Університети в Угорщині є автономними установами, тому
держава не може вплинути на рішення Дебреценського
університету щодо присвоєння почесного звання президентові
РФ Володимиру Путіну.

Волкер спробує порозумітися із Сурковим щодо
"блакитних шоломів" на Донбасі
Спецпредставник США по Україні Курт Волкер і помічник
президента Росії Владислав Сурков на початку жовтня
проведуть зустріч з питання мандата можливої миротворчої
місії на Донбасі.

Турчинов розповів раднику Трампа про
створення “захисного ІТ-контура”
Секретар РНБО Олександр Турчинов обговорив із
спеціальним помічником президента США з питань
кібербезпеки Джошем Стайнманом двосторонню співпрацю у
цій сфері.

Нові антиросійські санкції не викликали розколу
між США та ЄС - Теффт
Новий закон санкції не призвів до розколу між США та
Євросоюзом щодо російського питання та ніяк не вплинув на
міцні відносини Сполучених Штатів з їхніми партнерами в
Європі.

Росія має надати докази проти Сущенка, або
відпустити його - EANA
Рада Європейського альянсу інформаційних агентств (EANA)
напередодні річниці ув’язнення в Росії журналіста
Укрінформу Романа Сущенка знов звернулася до влади РФ із
закликом звільнити його, якщо переконливі
http://ke.am/HDzA6MDxcGq
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Угорщина не підтримає жодну ініціативу Києва до
скасування мовної статті - посол
Угорщина не буде підтримувати жодну ініціативу України на
міжнародній арені до скасування мовної статті закону "Про
освіту".Про це заявив журналістам посол Угорщини в Україні
Ерно Кешкень у п'ятницю,

Шредера затвердили головою ради директорів
"Роснефти"
Колишній канцлер ФРН, глава комітету акціонерів Nord
Stream AG Герхард Шредер обраний головою ради директорів
компанії "Роснефть".Про це сказав сам Шредер на пресконференції за підсумками позачергових зборів акціонерів
компанії, повідомляє "Інтерфакс".

Держспоживслужба: Українське молоко може
експортуватись до Японії
У 2016 році Японія нотифікувала до СОТ нові вимоги щодо
імпорту сирого молока та молочних продуктів до країн з
різним статусом щодо ящуру. З 1 жовтня поточного року ця
країна змінює умови імпорту.

ПРАВОПОРЯДОК
Розстріл Майдану: ГПУ оголосила підозру
посадовцям Нацполіції
Департамент спеціальних розслідувань ГПУ повідомив про
підозру трьом колишнім посадовцям МВС, які були причетні
до протидії учасникам Революції гідності, а нині обіймають
керівні посади в Нацполіції.

Біля Хмельницького впав військовий літак, є
загиблі
У результаті авіаційної катастрофи сьогодні, 29 вересня, на
Хмельниччині двоє пілотів загинуло.Про це повідомляє пресцентр командування повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці
уfacebook.

Затриманий у Криму військовий після анексії
перейшов до армії РФ - Генштаб
Затриманий у Криму співробітниками ФСБ Росії Дмитро
Долгополов раніше проходив службу у Збройних силах
України, а в 2014 році після окупації Криму перейшов на
службу до російської армії.

Міноборони обіцяє покарати п'яних офіцерів, які
охороняли склади з ракетами
Головне управління Військової служби правопорядку ЗСУ
проводить розслідування щодо офіцерів, відносно яких 28
вересня складено протоколи про адміністративне
правопорушення за розпивання ...
http://ke.am/HDzA6MDxcGq
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УКРАЇНА
Росія після навчань "Запад-2017" залишила у
Білорусі свої війська - Муженко
Росія залишила своїх військових у Білорусі після завершення
навчань "Запад-2017", попри обіцянку вивести їх. Про це в
інтерв'ю Reuters заявив головнокомандувач Збройних сил
України (ЗСУ), генерал армії Віктор Муженко.

Керченський міст: Порошенко доручив готувати
позов проти РФ
Президент Петро Порошенко доручив підготувати позов проти
Російської Федерації щодо негативних наслідків незаконного
будівництва Керченського мосту з території РФ до окупованого
Криму.

МЗС перевіряє, чи дійсно екс-охоронець Яроша
— у СІЗО в Росії
Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію про
перебування колишнього охоронця народного депутата
Дмитра Яроша Олександра Шумкова у слідчому ізоляторі в
РФ.

Законопроект про реінтеграцію Донбасу
визначає Росію агресором - джерело
Робота над законопроектом "Про особливості державної
політики з відновлення державного суверенітету України над
тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської
областей" завершена.

За базар слід відповідати: Москаль пригрозив
Савченко судом
Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль попросив
народного депутата Надію Савченко надати ГПУ чи СБУ
докази його нібито причетності до контрабанди сигарет, про
що нардеп раніше заявляла.

Ціна на "зимовий" газ підвищуватись не буде Розенко
Підвищення ціни на газ в опалювальному сезоні 2017-2018
років не буде.Про це заявив віце-прем'єр-міністр України
Павло Розенко в ефірі «5 каналу», інформує його прес-служба
на Урядовому порталі.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Кремлю не вдалося зробити із Сущенка
“шпигуна” - гендиректор Укрінформу
Цілий рік кремлівський режим намагався зробити з
кореспондента Укрінформу Романа Сущенка шпигуна, але
вийшло непереконливо, натомість на захист українського
http://ke.am/HDzA6MDxcGq
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журналіста став увесь світ.

Умеров відповів на лист Сущенка: Незабаром
зустрінемося у вільній Україні
Незаконно засуджений окупаційною владою Криму заступник
голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров
отримав лист підтримки від журналіста Укрінформу Романа
Сущенка,

Викрадення Павла Гриба: "Новая газета"
опублікувала власне розслідування
Побачення українця Павла Гриба з дівчиною з Сочі Тетяною в
Білорусі проходило під контролем ФСБ, про що сама дівчина
та її мати знали.Про це йдеться в статті-розслідуванні
російської "Новой газеты".

ЕКОНОМІКА
Міненерго: Україна в серпні збільшила
використання «зеленої» енергії вдвічі
Виробництво електроенергії альтернативними джерелами у
серпні 2017 року становило 199,6 млн кВт-год., що на 45,8%
більше за показники серпня минулого року.

Махінації у Приваті: суд арештував чотири
підприємства Коломойського і Боголюбова
Печерський райсуд Києва арештував майно
Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату,
Нікопольського заводу феросплавів, Марганецького гірничозбагачувального комбінату і "Дніпроазоту".

ЕКСКЛЮЗИВ
Стіна між Кримом і Україною? Не трагедія, а
привід для тверезого задоволення! (Аналітика)
Росія хоче побудувати майже 50 км стіни від Чонгару до
Армянська. Може, це прозвучить дивно, але якщо
розібратися, то це - важлива ментальна перемога України

СУСПІЛЬСТВО
Польська компанія буде виробляти трамваї в
Києві - Кличко
Наразі Київська влада здійснює закупки польських трамваїв
Pesa на базі їх виробництва у Польщі, а в планах- запустити
виробництво трамваїв Pesa в Києві.

У Брюсселі проходить виставка про Україну в
умовах гібридної війни РФ
У Брюсселі проходить виставка про Україну в умовах гібридної
війни РФ. Експозиція під назвою «Україна: подолання»
проходить у приміщенні авторитетного брюссельського пресhttp://ke.am/HDzA6MDxcGq
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клубу «Європа»,

Середня зарплата за серпень зменшилась на
3,1% - Держстат
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника в
серпні 2017 року зменшилася на 3,1%.Про
це повідомляє Державна служба статистики України.

Театр на Подолі ввели в експлуатацію
Держархбудінспекція України прийняла в експлуатацію
скандальну будівлю Театру на Подолі.Про це "Українській
правді" повідомили у прес-службі ДАБІ. "Сьогодні комісія ДАБІ
прийняла рішення, про прийняття об’єкта будівлі Театру на
Подолі в експлуатацію", - сказали у прес-службі.

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