02.10.2017

Єдина країна - Дайджест 02.10.17

Отправитель: "Укрінформ" <mvkor@ukrinform.com>

✕

Тема письма: Єдина країна - Дайджест 02.10.17

Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

ТОП
Порошенко висловив співчуття через трагедію у
Вегасі
Президент України Петро Порошенко висловив співчуття
сім'ям загиблих та постраждалих внаслідок жахливої
стрілянини в Лас Вегасі (штат Невада, США).

Європарламент підготував резолюцію на
підтримку Чийгоза, Умерова та Семени
В Європарламенті відбудуться дебати та буде проголосована
резолюція на підтримку лідерів кримськотатарського народу,
які нині переслідуються окупаційним російським режимом у
Криму.

Навчання «Запад-2017» мали не оборонний
характер, а наступальний - Лінас
Лінкявічюс (Інтерв'ю)
Наприкінці минулого тижня у столиці Латвії проходила чергова
щорічна Ризька конференція, яка проводиться з 2006 року.
Показово, що в її назві немає уточнення, чому саме її
присвячено.

Пенсійна реформа: Кабмін вирішив підняти
мінімальні виплати до 1452 гривень
У разі ухвалення відповідного рішення Верховною Радою
України, мінімальний розмір пенсії з 1 жовтня може зрости
до 1452 гривень, а не до 1373 гривень, як планувалося
раніше.

Росія хоче призвати до свого війська понад 2
http://ke.am/HI284Icnk0q
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тисячі кримчан
Понад дві тисячі мешканців Криму має намір призвати до лав
армії окупантів Міністерство оборони РФ. Про це з
посиланням на прес-службу російського МО
повідомляє "Крим. Реалії".

"Нескорені" повернулися з Торонто
Національна збірна команда України, яка брала участь на
«Іграх нескорених» в Торонто, 2 жовтня повернулась до
Києва.В аеропорту "Бориспіль" урочисто зустріли українських
героїв, які з 24 по 30 вересня у Торонто (Канада) взяли участь
у ІІІ Іграх нескорених. Збірна України привезла із Торонто 14
нагород - 8 золотих, 4 срібних та 2 бронзові медалі.

УКРАЇНА І СВІТ
Парубій розказав, чого очікує від візиту
президента Сенату Австралії
Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що
відновлення групи дружби з Україною в Австралії сприятиме
активізації міжпарламентського діалогу.

Місія ОБСЄ відреагувала на заяву Геращенко
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ називає некоректною
інформацію представника України в гуманітарній підгрупі
Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко про "значне
збільшення в місії спостерігачів із Росії та дружніх до неї
країн".

Серед загиблих і поранених у Вегасі українців
немає — посольство
За попередньою інформацією, у результаті трагічної
стрілянини в Лас-Вегасі (США) загиблих чи поранених
громадян України немає.Про це повідомило
у Facebook Посольство України у США.

У зону АТО приїхав головний військовий Швеції
Начальник Генштабу, головнокомандувач ЗСУ Віктор
Муженко разом з головнокомандувачем Збройних Сил
Королівства Швеції генералом Мікаелем Бюденом відвідали
один з районів проведення АТО.

Співзасновник Apple: Завжди знав, що моє
прізвище - українське
Співзасновник компанії Apple, винахідник першого
персонального комп’ютера Стів Возняк 29 вересня відвідав
Києв, аби прочитати лекції про кібербезпеку.

ПРАВОПОРЯДОК
Розстріл Майдану: суд відпустив під домашній
арешт "замовника гранат"
http://ke.am/HI284Icnk0q
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Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді нічного
домашнього арешту для колишнього заступника начальника
Департаменту громадської безпеки МВС Сергій Поготова,
який ...

Тимошенко вручили адмінпротокол за "прорив"
кордону
Юлія Тимошенко стала третім народним депутатом, якому
вручили адмінпротокол про незаконний перетин державного
кордону в пункті пропуску "Шегині".

ГПУ показала докази причетності екс-посадовців
МВС до злочинів проти Майдану (Документ)
Слідство отримало свідчення командирів спецпідрозділів, які
вказують на участь екс-керівника Департаменту громадської
безпеки МВС Володимира Гриняка та начальника відділу
цього департаменту ...

Аваков заявив про затримання групи виконавців
дев'яти резонансних злочинів
Співробітники Нацполиции затримали злочинну групу, яка
причетна до 9 злочинів, скоєних у 2016-2017 роках і
спрямованих на розпалювання ксенофобії, релігійної
нетерпимості та міжнародних конфліктів.

УКРАЇНА
Київгаз відновив газопостачання усіх котелень
Київенерго
Станом на 29 вересня ПАТ "Київгаз" відновив газопостачання
до всіх котелень ПАТ "Київенерго". Про це пише пресслужба Київгазу. "Станом на 29 вересня 2017 року всі котельні
ПАТ «Київенерго» було підключено до ...

Рева: Не бачу потреби підвищувати пенсійний вік
у найближчі 10 років
Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що у
перспективі найближчих десяти років не бачить необхідності
підвищення пенсійного віку.

СПОРТ
Боксер Олександр Хижняк визнаний кращим
спортсменом вересня в Україні
Національний олімпійський комітет (НОК) визнав боксера
Олександра Хижняка найкращим спортсменом вересня в
Україні.Його наставник та батько Олександр Хижняк отримав
звання найкращого тренера місяця.

Марлос наш
http://ke.am/HI284Icnk0q
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Що отримає збірна України від натуралізації бразильського
півзахисника.Ситуація з бразильським півзахисником
«Шахтаря» Марлосом розгорталась дуже швидко. Від
неофіційної інформації про його українське громадянство до
виклику збірну та цитування

ПРАВА ЛЮДИНИ
Свобода слова: ІМІ нарахували у вересні
рекордну кількість порушень
У вересні в Україні зафіксовано загалом 40 випадків
порушень свободи слова та прав журналістів. Це найбільша
кількість порушень, зафіксована з початку року (січень – 15,
лютий – 21, березень – 16,

ЕКОНОМІКА
Прострочений рефінанс: ПриватБанк не
повернув 12 мільярдів
Прострочена заборгованість "ПриватБанку" за
довгостроковими кредитами НБУ становить 11,827 млрд
грн.Про це йдеться у звітності ПАТ "ПриватБанк" станом на 1
вересня 2017 року, повідомляєFinclub.

Експерт: Інвестування в агросектор України
зростає другий рік
Тенденція зростання інвестицій в аграрний сектор економіки
України, що намітилася минулого року, зберігалася й у І
півріччі 2017 року.Про це Укрінформу повідомила пресслужба Інституту аграрної економіки.

ЕКСКЛЮЗИВ
Росія зробить усе, щоб Фірташ в живому вигляді
не потрапив у лабета американської юстиції Михайло Гончар (Інтерв'ю)
Нині постійним джерелом інформації в нафтогазовому
комплексі стали слугувати сторінки в соцмережах очільників
НАК «Нафтогаз» Андрія Коболєва та Юрія Вітренка.

Вибухи на арсеналі в Калинівці: життя після
Армагеддону
Хоча в Калинівці ще зрідка й бахкає, місцеві мешканці
копають буряки і ремонтують хати: зима близькоНе
зогледілися, а після вибухів на військовому арсеналі вже й
тиждень минає.

СУСПІЛЬСТВО
Українцям назвали ставки ввізних мит на авто з
ЄС 2018 року
Мінекономрозвитку оприлюдненило рівень ставок ввізного
http://ke.am/HI284Icnk0q
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мита України, які будуть застосовуватися в 2018 році до
імпорту товарів походженням з ЄС.

Медреформа: у Кабміні запевняють, що
реєстрація не матиме значення (Аналітика)
Медична реформа передбачає вільний вибір кожною
людиною лікаря первинної ланки чи медзакладу, незалежно
від місця проживання чи реєстрації.

Морозиво може бути і з м’ясом? І з рибою теж!
(Аналітика)
Україна вперше в історії візьме участь у світовому чемпіонаті з
авторського морозива – і має всі шанси перемогтиЧи можете
ви собі уявити, щоб людина добровільно взялася куштувати
морозиво з м’ясом?

Маленькі українки привезли перемогу з конкурсу
краси у Греції
Ганна Якимець із Закарпаття здобула золоту корону та гранпрі конкурсу краси "Маленька Міс Світу-2017", що проходив у
місті Салоніки (Греція). Про це повідомляє місцевий сайт
0342.ua.

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