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Точка зору

Суспільство

ТОП
Президент вніс у Раду допрацьований закон про
особливе самоврядування на Донбасі
Президент України Петро Порошенко подав до Верховної
Ради України доопрацьований проект закону "Про створення
необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих
районах Донецької та Луганської областей".

Європарламент вимагає від Москви негайно
звільнити Романа Сущенка (Резолюція)
Європарламент вимагає від російського режиму припинення
репресій проти представників кримськотатарського народу та
українців у Криму і закликає до негайного звільнення усіх
протиправно ув’язнених Кремлем ...

-Російські артисти – за згоди СБУ: Рада змінила
закон про гастролі
Верховна Рада зобов'язала організаторів гастрольних заходів
погоджувати зі Службою безпеки України участь у концертах
громадян країни-агресора.

У Києві на Майдані розгромили пам’ятник
Небесній сотні, вандала затримали
У Києві на Майдані Незалежності розбили пам'ятник героям
http://ke.am/HNadH9BLguq
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Небесної сотні. Наразі патрульна поліція затримала чоловіка,
який потрощив пам'ятник.

Вітряна стихія: Кульбіда попереджає про "дуже
серйозну небезпеку"
У більшості областей України протягом 5-6 жовтня очікуються
пориви вітру, а місцями посилення швидкості вітру до
критеріїв стихійного явища. Ситуація загрожує масовим
відключенням електрики, особливо в сільських населених
пунктах.

УКРАЇНА І СВІТ
Ердоган їде в Україну з візитом
Президент Туреччини Реджеп Ердоган здійснить офіційний
візит до України 9 жовтня для участі в шостому засіданні
Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою
Республікою.

У Європарламенті вимагають покарати 130
компаній з ЄС, що торгують з Кримом
У Європарламенті заявляють про масові порушення режиму
санкції відносно економіки окупованого Криму компаніями з
Євросоюзу, вимагають розслідувати ці факти та притягнути
порушників до відповідальності.

Франція та Німеччина - “за” продовження
особливого статусу ОРДЛО
Франція та Німеччина підтримали ідею продовження дії
закону про особливий статус окремих районів Донецької та
Луганської областей.Про це написала посол Франції в
Україна Ізабель Дюмон у своєму Twitter..

UA|TV з’явився в кабельній мережі Словаччини
Український телеканал іномовлення UA|TV (Мультимедійна
платформа іномовлення України) з'явився у кабельній
мережі одного з найбільших регіональних провайдерів
телекомунікаційних послуг Республіки Словаччина -- ANTIK
Telecom.

Суданський збройний скандал: об’єктивні
звинувачення чи інформаційна атака
Були чи не були: про українські поставки зброї до Південного
СудануНовини про те, що Україна експортує зброю в гарячі
точки, уже давно зрідка з’являються в ЗМІ. За останні 10 років

Україна, Польща і Литва підписали угоду про
ЛитПолУкрбриг
http://ke.am/HNadH9BLguq
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Україна, Польща і Литва уклали тристоронню угоду про
співпрацю у сфері функціонування Литовсько-ПольськоУкраїнської бригади (ЛитПолУкрбриг).

УКРАЇНА
Особливий статус ОРДЛО: Комітет погодив
доопрацьований проект Порошенка
Комітет ВР з нацбезпеки та оборони рекомендує Верховній
Раді ухвалити в цілому доопрацьований президентський
законопроект № 7164 "Про створення необхідних умов для
мирного врегулювання ситуації в ...

Визнання РФ агресором заблокувала «російська
агентура» у Раді - Турчинов
Блокування трибуни і президії Верховної Ради під час
розгляду законопроекту, який передбачає визнання Росії
країною-агресором, не мало жодного обгрунтування.

Перед будівлею Ради запалили фаєри та димові
шашки
Незважаючи на закриття сесії Верховної Ради
мітингувальники під будівлею парламенту заявили, що не
збираються розходитися та чекатимуть на прибуття на Площу
Конституції лідера "Нацкорпусу" Андрія Білецького.

Після підписання закону про Донбас має бути указ
про застосування армії - Турчинов
У разі ухвалення Верховною Радою законопроекту щодо
забезпечення держсуверенітету на Донбасі наступним
кроком Президента має стати указ про застосування ...

Депутати відправили мера Миколаєва у
відставку
Позачергова сесія Миколаївської міської ради 5 жовтня
визнала незадовільною роботу міського голови Олександра
Сєнкевича і достроково припинила його повноваження.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Справа Хізб ут-Тахрір: окупанти продовжили
арешт Мусліму Алієву
В окупованому Криму підконтрольний РФ "верховний суд"
продовжив на два місяці термін утримання під вартою
Мусліма Алієва - одного з так званої "ялтинської групи"
затриманих у "справі Хізб ут-Тахрір".

ПРАВОПОРЯДОК
http://ke.am/HNadH9BLguq
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Нацрада оштрафувала "Радіо-Ера" за порушення
мовних квот
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення
оштрафував проект "Радіо-Ера FM" (ТОВ "Телерадіокомпанія
"Радіо-Ера") на 317,4 тис. грн через порушення мовних квот.

Заворушення під Радою: у напрямку будівлі
летіли димові шашки
Працівники поліції та бійці Нацгвардії підтримують публічну
безпеку та порядок в урядовому кварталі столиці. Біля
парламенту під час пленарного засідання, ...

Банда "Торпеди": суд арештував "постачальника
тітушок"
Уманський міськрайонний суд Черкаської області обрав
одному з організаторів банди "Торпеди", що причетна до 9
злочинів у 2016-2017 роках на грунті ксенофобії, релігійної
нетерпимості та міжнародних

Обшуки бізнесу: Луценко затвердив нові
"правила"
Генеральний прокурор Юрій Луценко під час зустрічі з бізнесомбудсменом Альгірдасом Шеметою підписав листорієнтування щодо недопущення порушень прав суб’єктів
господарювання.

РНБО обговорить безпеку на арсеналах.
Полторак анонсував "системне рішення"
Наступного тижня буде проведено засідання Ради
національної безпеки та оборони України з приводу безпеки
складів з боєприпасами.Про це в ексклюзивному коментарі
кореспондентові Укрінформу сказав у Любліні міністр ...

ЕКОНОМІКА
У Кабміні затвердили інвестиційну програму
Енергоатома на 2018 рік
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
затвердило інвестиційну програму ДП "НАЕК «Енергоатом» на
2018 рік у розмірі 15,952 млрд грн.

Мінфін: Кредит Європейського інвестиційного
банку підтримає малий та середній бізнес
Міністерство фінансів України з метою підтримки розвитку
малого та середнього підприємництва залучило у
Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) кредит у розмірі
400 млн євро.

ЕКСКЛЮЗИВ
Реінтеграція Донбасу: ще одна спроба уникнути
http://ke.am/HNadH9BLguq
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війни? (Аналітика)
Чи несе загрози суверенітету України фіксація у законі
Мінських угод? Які ризики продовження особливого порядку в
ОРДЛО?За долею таємничого законопроекту, інтерес до
якого підігрівали всі – й влада, й опозиція, і журналісти, й
експерти – ми спостерігаємо з весни.

Андрій Рева: Збільшення пенсій відбудеться в
автоматичному режимі (Аналітика)
Міністр озвучив п’ять основних положень пенсійної
реформи.5 жовтня Міністр соціальної політики Андрій Рева
взяв участь у селекторній нараді з керівництвом відділень
Пенсійного фонду на місцях з

50% медикаментів, які вживають українці, не є
життєво необхідними - Роман Ілик, заступник
міністра охорони здоров`я (Інтерв'ю)
У жовтні виповнюється півроку, як за ініціативи уряду в Україні
стартувала програма «Доступні ліки». На самому початку
чиновники наголошували, що її метою є не просто
забезпечення незаможних верств населення доступом до

СУСПІЛЬСТВО
Кириленко: Штраф за порушення закону про
гастролі – до 100 мінімальних зарплат
Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко вважає ухвалення
змін до закону "Про гастрольні заходи в Україні" ще одним
кроком проти гібридної російської агресії.

25 книг нобелівських лауреатів українською:
добірка для допитливих
Добірка книжок, відзначених Нобелівською премією з
літератури, які можна прочитати українською
мовою.Нобелівська премія з літератури — найпрестижніша
міжнародна літературна премія у світі, що присуджується
щорічно

Легендарний Стінг знову у Києві
Всесвітньо відомий англійський музикант і співак Стінг після
шестирічної перерви приїхав до Києва, де 6 жовтня дасть
концерт.Про це повідомляє "ТСН"."Організатори в аеропорту
"Бориспіль" подарували співаку "Коровай миру", - йдеться у
повідомленні....
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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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