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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

ТОП
У Раді зареєстрували законопроект про
реінтеграцію Донбасу
Президент вніс до парламенту проект закону "Про
особливості державної політики із забезпечення державного
суверенітету України над тимчасово окупованими
територіями в Донецькій та Луганській областях".

Росія підтвердила затримання двох українських
прикордонників
Росія підтвердила затримання двох службовців
Держприкордонслужби України на кордоні із Сумською
областю.Про це заявив перший заступник голови ДПСУ
Василь Серватюк, повідомляє Громадське.

Порошенко пропонує на рік особливий статус
окремих районів Донбасу
Президент Петро Порошенко пропонує парламенту на рік
запровадити особливий порядок місцевого самоврядування в
окремих районах Донецької та Луганської областей.

ГПУ оголосила у розшук російського віцеадмірала і двох заступників Шойгу
Обвинувальні акти стосовно двох заступників міністра
http://ke.am/HLm7JGVng0q
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оборони РФ та заступника головнокомандувача Військовоморського флоту РФ скерувала до суду Головна військова
прокуратура України.

Суддю Чауса відсторонили від посади
Суддю Миколу Чауса відсторонено від здійснення правосуддя
на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої
ради правосуддя (ВРП).Про це повідомляє у середу, 4 жовтня,
Управління інформації та забезпечення комунікаційної
діяльності ВРП.

Гройсман запевнив, що більше не буде пенсій у
940 гривень
Пенсійна реформа передбачає збільшення з 1 жовтня
розміру мінімальної пенсії з 1312 гривень до 1452 гривень.
Про це розповів Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під
час засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

УКРАЇНА І СВІТ
Вандалізм у Польщі: Київ просить у Варшави
"належної охорони" для консульств
Посольство України в Польщі направило дипломатичну ноту
МЗС Польщі щодо образливих написів на будівлі українського
консульства в Ряшеві та просить взяти під охорону всі
консульські установи України в РП.

У МЗС назвали інцидент із консульством у
Польщі провокацією Росії
У МЗС назвали інцидент із почесним консульством України у
польському місті Ряшів (Жешов) черговим елементом
гібридної війни з Росією.Про це повідомила у Twitter речник
МЗС Мар'яна Беца.

У Мінську домовилися про дату відкриття КПВВ
"Золоте"
Тристороння контактна група однозначно підтримала
ініціативу глави Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ
Ертурула Апакана про відкриття 20 жовтня 2017 року КПВВ
"Золоте".

Координатор гуманітарної підгрупи Тоні Фріш
планує поїздку в ОРЛО
Координатор гуманітарної підгрупи у Тристоронній контактній
групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Тоні Фріш планує
поїздку в ОДЛО.Про це повідомила прес-секретар другого
президента України, представника країни у ...

Німецькі експерти: новий уряд істотно не
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змінюватиме політику щодо України
Експерти Німецької ради зовнішньої політики (DGAP)
вважають, що новий уряд ФРН не стане істотно змінювати
свою політику на українському напрямі.

Глава МЗС Латвії закликає міжнародні організації
не знімати Крим із порядку денного
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що
потрібно протистояти тенденції зняти з порядку денного
"питання про Крим, про ті порушення прав, які там
відбуваються, арешти кримських татар".

Фінансовий пакет для підтримки реформ в
Україні потрібно зберегти - глава МЗС Латвії
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич пояснив, що
партнери України ставлять завдання зберегти фінансовий і
інтелектуальний пакет для підтримки реформ у країні.

Україна - Туреччина: безподаткове перевезення
вантажів можливе
Верховна Рада ратифікувала Угоду між урядами України та
Турецької Республіки про міжнародні комбіновані
перевезення, яка була укладена 4 листопада 2016 року.

УКРАЇНА
Всі перерахунки по пенсіям будуть здійснені з 1
жовтня - Розенко
Перерахунок всіх пенсій буде здійснений з 1 жовтня 2017
року.Про це в інтерв'ю журналістам заявив віце-прем'єрміністр України Павло Розенко в середу, 4 жовтня,
інформує Урядовий портал.

Президент вніс до Ради ще один законопроект
про реінтеграцію Донбасу
Президент Петро Порошенко вніс до парламенту проект
закону "Про створення необхідних умов для мирного
врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та
Луганської областей".

Геращенко пояснила, у чому сила законопроектів
щодо Донбасу
Внесені Президентом до Верховної Ради законопроекти
щодо Донбасу дозволять посилити дипломатичні позиції
України, а також зберегти санкційну політику партнерів щодо
РФ.

Міноборони пропонує збільшити чисельність
армії на 10-20 тисяч
http://ke.am/HLm7JGVng0q
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Для укомплектування військових частин та охорони арсеналів
необхідно збільшити чисельність Збройних сил України на 1020 тисяч військових.Про це на засідання Комітету Верховної
Ради з питань національної безпеки і оборони сказав
заступник міністра оборони Ігор Павловський, ...

Двом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
продовжили термін у СІЗО
У окупованому Криму так званий Верховний "суд" у черговий
раз продовжив на два місяці термін тримання під вартою
двом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" - Рефату Алімову та
Еміруі-Усеїну Куку.

ПРАВОПОРЯДОК
Комітет нацбезпеки проситиме Президента
звільнити Муженка
Комітет з питань нацбезпеки та оборони звернеться до
Президента України щодо звільнення керівника Генштабу
Віктора Муженка.Відповідне рішення було ухвалене на
засіданні комітету у середу,

Суд переніс розгляд скарги нардепа на
бездіяльність Луценка
Печерський районний суд переніс на 13 жовтня розгляд
скарги народного депутата Юрія Дерев'янка на бездіяльність
генерального прокурора Юрія Луценка.

Суд залишив під вартою фігуранта "справи 2
травня" Долженков
Судова колегія Апеляційного суду Одеської області
розглянула скаргу адвоката учасника масових заворушень 2
травня 2014 року Сергія Долженкова, якого правоохоронці
затримали 18 вересня повторно за підозрою в сепаратизмі.

ЕКОНОМІКА
НБУ розширив перелік банків, які можуть
зберігати його готівку
Національний банк України розширив перелік банків, які
можуть залучатися до зберігання запасів його готівки. Про
це повідомляє прес-служба НБУ.

Гройсман закликав НБУ створити умови для
відновлення кредитування економіки
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав
Національний банк створити належні умови для банків задля
відновлення кредитування реального сектору економіки та
лібералізації кредитного регулювання ...

ЕКСКЛЮЗИВ
http://ke.am/HLm7JGVng0q
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Дедалі більше країн – за обмеження права вето
в Радбезі ООН - Едгар Рінкевич, міністр
закордонних справ Латвії (Інтерв'ю)
Минулого тижня в столиці Латвії проходила традиційна Ризька
конференція, The Riga Conference. З 2006 року в Ризі щороку
збираються політики і експерти, щоб обговорити питання ...

7 найважливіших висновків із прийнятої Судової
реформи (Аналітика)
Укрінформ наводить сім важливих висновків, які випливають з
закону, який нарешті прийняла Верховна РадаПрийнятий
депутатами законопроект №6232, що запускає в Україні
судову реформу, уже названо найдовшим в історії
українського парламенту.

Пенсійна реформа: зміни, які торкнуться
українців (Аналітика)
Нарахування й індексація пенсій, пенсійний вік і страховий
стаж, комплексні зміни в системі пенсійного забезпечення3го жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні
законопроект № 6614 «Про внесення змін до деяких ...

СУСПІЛЬСТВО
“Доступні ліки”: у МОЗ назвали найпопулярніші
препарати
Держава повністю відшкодовує вартість 32 препаратів за
програмою “Доступні ліки”.Про це на брифінгу сказала в.о.
міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє
кореспондент Укрінформу.

Україна і Німеччина зняли фільм про життя в
дельті Дунаю
Державне агентство України з питань кіно переглянуло
завершений документальний фільм «Дельта».Про це
повідомляє прес-служба Держкіно.

МІП, Посольство Японії в Україні та Укрінформ
продовжують інформувати про заходи в рамках
Року Японії в Україні
Координатор від МІП в рамках Року Марина Соботюк
повідомила, що Укрінформ виготовив чудову інфографіку, аби
поінформувати ЗМІ та всіх охочих відвідати заходи,
заплановані Посольством, МІП та іншими держорганами, ...

Українську п’єсу "Викрадення Європи" побачать
Москва та Берлін
На Камерній сцені театру Франка показують прем'єру
"Викрадення Європи" - документальну п’су, герої якої мають
прямих прототипів - українських посадовців.
http://ke.am/HLm7JGVng0q
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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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