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Суспільство

ТОП
Рада ухвалила пенсійну реформу з підвищенням
мінімального стажу
Верховна Рада прийняла пенсійну реформу, яка передбачає
проведення осучаснення пенсій з жовтня і підвищення
мінімального

Хто штовхає Одесу в зону політичної
турбулентності? (Аналітика)
Найімовірніше – переростання локальних протестних акцій у
новий виток боротьби за відставку мера Одеси
Труханова Оксамитовий сезон в Одесі завершився сплеском
масових протестних акцій, що раз по раз переростали у
сутички з поліцією.

Суд щодо винних у розстрілі Майдану
розпочнеться 5 жовтня - Луценко
Справу щодо винних у розстрілі демонстрантів під час
Євромайдану у Києві у лютому 2014 року вже передано до
суду, і 5 жовтня розпочнеться перше судове засідання..

Рада ухвалила судову реформу
Народні депутати ухвалили у цілому поданий Президентом
законопроект "Про внесення змін до Господарського
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процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу,
Кодексу адмінсудочинства України .

Саакашвілі попросив “політичного притулку” в
Україні ще 11 вересня — адвокат
Екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі подав прохання
про надання йому статусу особи, яка потребує додаткового
захисту в Україні.Про це повідомив його адвокат Маркіян
Галабала кореспондентові Укрінформу..

Донбас: окупанти вперше з початку "шкільної
тиші" застосували Гради
Від опівночі у районі проведення АТО зафіксовано 4 випадки
порушення перемир’я з боку окупантів.Про це інформує пресцентр штабу АТО.

УКРАЇНА І СВІТ
США вимагають від Москви скасувати вирок
Умерову - Держдеп
США висловили глибоке занепокоєння засудженням та
ув'язненням заступника голови Меджлісу кримських татар
Ільмі Умерова, який виступив проти анексії Росією
українського Криму, і закликали звільнити його.

Призов кримчан: Київ нагадав Москві про
зобов'язання держави-окупанта
Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий
протест з приводу наміру Російської Федерації провести
призов на військову службу на тимчасово окупованій території
АР Крим і в м. Севастополі (Україна).

Закон України про освіту: Бухарест сподівається
на Венеціанську комісі
Румунія вітає ініціативу Києва про направлення на експертизу
у Венеціанську комісію і Верховному комісару ОБСЄ з
нацменшин закону "Про освіту" і сподівається на тіснішу
взаємодію з українською стороною під час його
імплементації.

МОМ і Німеччина почали проект допомоги
постраждалим від конфлікту на сході України
Міжнародна організація з міграції - Агентство ООН з питань
міграції (МОМ) - і німецький Банк Розвитку KfW, що діє від
імені уряду Німеччини, підписали 3 жовтня у Києві угоду про
реалізацію дворічного проекту,

Угорщина з Румунією домагатимуться змін в
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українському законі про освіту
Угорщина та Румунія діятимуть спільно, щоб досягти змін у
новому законі України "Про освіту", називаючи його "ударом в
спину".Про це повідомляється на сайті МЗС Угорщини.

Кличко: Незабаром у Києві відкриється
Азербайджанський торговий дім
У Києві планують невдовзі відкрити Азербайджанський
торговий дім та встановити пам‘ятник відомому
азербайджанському співаку Мусліму Магомаєву.

Russia Today може припинити трансляцію в США
Якщо російський пропагандистський телеканал "Russia
Today" буде зареєстрований у США як іноземний агент, "за
найгіршого сценарію" він змушений буде припинити
трансляцію в Америці.

У Світовому банку дали поради Україні щодо
"боргу Януковича"
У Світовому банку вважають, що Україна має продовжувати
переговори з Росією стосовно $3 млрд так званого боргу експрезидента Віктора Януковича.

УКРАЇНА
В АП запевнили, що закон про реінтеграцію
Донбасу внесуть у середу - Гопко
Заступник глави Адміністрації Президента Костянтин Елісєєв
запевнив депутатів, що законопроект про реінтеграцію
Донбасу Президент зареєструє у парламенті в середу.

Князєв сказав, коли запрацює підрозділ тактичної
поліції
Навчання працівників підрозділу тактичної поліції і введення
його в дію заплановано орієнтовно навесні 2018 року.Про це
повідомив глава Національної поліції Сергій Князєв,
інформує прес-служба МВС.

Система відеоспостереження у столиці вже
допомогла розкрити 4 вбивства
Встановлена за ініціативою мера Києва Віталія
Кличка система відеоспостереження допомагає
боротися зі злочинністю в столиці і вже принесла
конкретні плоди.
Добкін заявив, що іде з Опоблоку
Екс-регіонал Михайло Добкін заявив про вихід із Опоблоку.
Про це політик написав у своєму Фейсбуці. Судячи з допису,
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обурення Добкіна викликало сьогоднішнє голосування
нардепів від .

ПРАВОПОРЯДОК
Стрілянина у метро Києва: нападнику на поліцію
можуть дати довічне
Слідчий відділ управління поліції в метрополітені завершив
досудове розслідування і передав до суду обвинувальний акт
за фактом вогнепального поранення працівника столичного
метрополітену, яке вчинив 50-річний киянин.

У Мін'юсті прокоментували трирічний суд над
Штепою
Складні справи можуть розглядатися в суді довго, і термін не
залежить від Міністерства юстиції.Так сказав кореспонденту
Укрінформу заступник міністра юстиції України Сергій
Пєтухов, коментуючи 3-річний ...

Суд залишив полковника Без'язикова за гратами
до 14 листопада
Шевченківський райсуд столиці продовжив арешт
підозрюваного в державній зраді полковника Збройних
Сил Івана Без'язикова до 14 листопада.

Колишній віце-мер Одеси отримав підозру через
пожежу у таборі "Вікторія"
Колишньому віце-меру Одеси з гуманітарних питань Зінаїді
Цвірінько слідчий поліції оголосив підозру про службову
недбалість під час виконання обов'язків, що призвело 15
вересня до пожежі й загибелі ...

Суд забрав у Курченка ФК "Металіст" - Луценко
Суд конфіскував у власність держави майнові права на
харківський футбольний клуб "Металіст". Про це повідомили
під час прес-конференції у Харкові генпрокурор Юрій Луценко
і міністр юстиції Павло Петренко.

ЕКСКЛЮЗИВ
Уся декомунізація нам обійшлася в 50 гривень і
зламану 2-тонну лебідку - Юлія Литвинець,
директор Національного художнього музею
Національний художній музей України, якому вже більше ста
років, пережив усі етапи важкої української історії разом із
нашою країною – експропріацію, ідеологізацію,
пограбування,
http://ke.am/HJYeFqy2Ouq
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“Таврійські горизонти”: дуже амбітно й цілком
реально (Аналітика)
Х Міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти:
співпраця, інвестиції, економічний розвиток» зібрав близько
750 осіб. Це представники іноземних торгових представництв,
великих компаній, інвестори,

СУСПІЛЬСТВО
Роботу за кордоном шукають 44% українців
Вересневі продажі нових легкових автомобілів в Україні
відносно вересня 2016 року зросли майже на 36%. Такі
дані оприлюднив на прес-конференції у вівторок керівник
Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович, повідомляє
кореспондент Укрінформу.

У пенсійний стаж зарахують підприємництво,
армію, виш та “декрет”
До страхового стажу, що дає право на призначення пенсії,
зараховуватимуться періоди ведення підприємницької
діяльності, проходження військової служби, перебування у
декретній відпустці, навчання ...

Нацкомісія: прогнози Міненерго свідчать про
можливе здорожчання електрики
Путівник по кіножовтню та одній з найбільш насичених кінофестивальній програмі місяцяСтрічки жовтневого прокату
відображають наше відчайдушне прагнення позбутися

Музичне меню жовтня: зірки світового року,
«Суперблондинка» та джазові віртуози
(Аналітика)
Що пропонують столичні концертні майданчики
шанувальникам музики у жовтніЛюбителі справжнього
якісного року мають бути більш, ніж задоволені жовтневою
афішею.

Кіножовтень: старий чоловік, суворий чоловік,
половецькі орди і андроїди-нелегали
Путівник по кіножовтню та одній з найбільш насичених кінофестивальній програмі місяцяСтрічки жовтневого прокату
відображають наше відчайдушне прагнення позбутися

СПОРТ
Ломаченко – другий у рейтингу кращих боксерів
світу за версією ESPN
Український боксер Василь Ломаченко (9-1, 7 КО) піднявся
на друге місце рейтингу p4p (pound-for-pound - незалежно від
вагової категорії) за версією сайту ESPN.
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Фінал Ліги чемпіонів у Києві планують відвідати
більше 70 тисяч туристів - КМДА
За попередніми підрахунками, на фінальний матч розіграшу
Ліги чемпіонів УЄФА 2017-2018 до столиці України приїдуть
понад 70 тисяч туристів.

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул.
Б.Хмельницького 8/16
Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного
інформаційного агентства Укрінформ.

Відписатися
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