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ТОП
Членство України в НАТО: ПА дала старт
"відпрацюванню" алгоритму
Парламентська асамблея (ПА) НАТО прийняла резолюцію
"Зміцнення стабільності й безпеки в Чорноморському регіоні"
з урахуванням поправки української делегації, що передбачає
продовження

Луценко назвав замовника вбивства
Вороненкова
Замовником вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса
Вороненкова є кримінальний авторитет, екс-цивільний
чоловік Марії Максакової Володимир Тюрін. Про це повідомив
на прес-конференції генпрокурор України Юрій Луценко.

Помічник генсека ООН з гуманітарних питань їде
в Україну
10-13 жовтня помічниця Генерального секретаря ООН з
гуманітарних питань, заступник Координатора з питань
надзвичайної допомоги Урсула Мюллер відвідає з робочим
візитом Україну.

Україна і Туреччина підпишуть угоду про
уникнення подвійного оподаткування
http://ke.am/HTkGMd4RI8q
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Туреччина увійшла до п'ятірки найбільших торговельних
партнерів України.Про це повідомив на своїй сторінці
у Facebook прес-секретар Президента Святослав Цеголко,

Папа Римський: Щодня молюся за мир в Україні
Папа римський Франциск щодня запалює свічку за мир в
Україні і молиться за припинення військових дій на
Донбасі.Про це він сказав на зустрічі з предстоятелями
східних католицьких церков, у якій узяв

УКРАЇНА І СВІТ
"Бухарестська дев'ятка" узгодила політику щодо
Росії - Ващиковський
Країни "Бухарестської дев'ятки" (Польща, Чехія, Словаччина,
Угорщина Литва, Латвія, Естонія, Румунія та Болгарія)
переконані, що політика по відношенню до Росії має вестися

Туреччина не визнає анексії Криму - Ердоган
Туреччина підтримує територіальну цілісність України
включно з Кримом і не визнає його анексії.Про це сказав
Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган після
зустрічі з Президентом України Петром Порошенком під час
спільного брифінгу, повідомляє корреспондент Укрінформу.

ПА НАТО ухвалила проект резолюції проти
використання інформації як зброї
Парламентська асамблея НАТО ухвалила в понеділок проект
резолюції "Протистояти використанню інформації як зброї", у
якій ідеться про загрози Росії в інформаційній сфері поруч із
загрозами "Ісламської держави".

У Росії пригрозили обмежити роботу "Радіо
Свобода"
Мін'юст Росії попередив "Радіо Свобода" і його проекти, канал
"Настоящее время" і сайт "Idel.Реалии", що роботу в РФ
можуть обмежити, оскільки "діяльність може бути
кваліфікована як діяльність іноземного агента".

ПАРЄ остаточно затвердила дебати про "мовну
статтю" українського закону
Парламентська асамблея Ради Європи остаточно включила
до порядку денного осінньої сесії дебати щодо мовної статті
закону України "Про освіту".

Вбивство Вороненкова: ГПУ проситиме РФ про
екстрадицію Володимира Тюріна
Генпрокуратура звертатиметься до правоохоронних органів
http://ke.am/HTkGMd4RI8q
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Російської Федерації з проханням про екстрадицію
громадянина РФ Володимира Тюріна, який підозрюється в
організації вбивства екс-депутата Держдуми Дениса
Вороненкова.

Посольство Польщі прокоментувало статтю про
вугілля з окупованого Донбасу
Співпраця польських суб'єктів господарювання, зокрема
імпорт товарів, що походять з території України, яку
контролюють сепаратисти, повинен відбуватися відповідно до
українського законодавства.

НАТО слід продовжувати політику стримування
Росії - президент Румунії
НАТО має продовжувати політику стримування щодо
Російської Федерації.Про це президент Румунії Клаус
Йоганніс заявив на відкритті засідання Парламентської
асамблеї НАТО в Бухаресті,

Україна та Велика Британія удосконалили Угоду
про уникнення подвійного оподаткування
Україна та Сполучене Королівство Великої Британії і Північної
Ірландії підписали Протокол про внесення змін до Угоди про
уникнення подвійного оподаткування.

ПРАВОПОРЯДОК
У прокуратурі розкрили подробиці вбивства
Вороненкова
Генпрокурор Юрій Луценко та заступник столичного
прокурора Павло Кононенко на прес-конференції у понеділок
розкрили деталі підготовки вбивства екс-депутата Держдуми
РФ ...

"Смарт-Холдинг" Новинського вніс 5 мільйонів
застави за директора Укргазвидобування
Смарт-Холдинг - структура олігарха і депутата від
Опозиційного блоку Вадима Новинського - вніс заставу за
заарештованого у п'ятницю директора ПАО
"Укргазвидобування" Вадима Мохова.

УКРАЇНА
Розкрадання грошей на Охматдит: за два роки –
81 суд
За майже 2 роки за фактами заволодіння бюджетними
коштами у особливо великих розмірах під час будівництва
Охматдиту у 2012-2015 рр. проведено 81 суд і державі
повернули 97 млн грн.
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Раді пропонують тимчасово обмежити право
українців на виїзд у РФ
Група депутатів внесла до Верховної Ради законопроект щодо
запровадження тимчасового обмеження права українців на
виїзд з України до держави-агресора.

В уряді розповіли, як отримати субсидію
комунальним боржникам
Громадяни, які мають заборгованість в оплаті за комунальні
послуги, для отримання субсидії мусять оформити договір
реструктуризації боргу.Про це інформує Урядовий портал
у Facebook.

Roshen інвестував у будівництво Театру на
Подолі 174 мільйони
Корпорація Roshen інвестувала у будівництво нового
приміщення Театру на Подолі 174 млн грн.Участь у відкритті
нового театру в Києві взяв Президент Петро Порошенко
разом з дружиною Мариною, повідомляє прес-служба глави
держави.

Оновлений Андріївський узвіз презентують
навесні – Кличко
В історичній частині Києва навесні презентують оновлені
Андріївський узвіз, Алею художників та Пейзажну алею.Про це
заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час відкриття
Театру на Подолі у понеділок, повідомляє "Громадське".

Google інвестував у стартап українця $20
мільйонів
Cтартап GitLab, який заснував харків’янин Дмитро
Запорожець, отримав $20 млн від венчурних
інвесторів.Провідним інвестором виступив GV, раніше відомий
як Google Ventures, повідомляєfakty.ictv.ua з посиланням на
Tech Crunch.

ЕКОНОМІКА
Нафтогаз: Україна не платитиме Газпрому $40
мільярдів “штрафу
Україна відповідно до окремого рішення Стокгольмського
арбітражу не платитиме російському "Газпрому" штрафи та
пені через невикона ...

НБУ обмежив роботу шести банків
Національний банк України обмежив роботу 6 банків, які не
виконали вимогу про докапіталізацію до 200 млн грн.Про
це Радіо "Вести" сказала заступник голови НБУ Катерина
Рожкова.
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Гройсман хоче закон про кримінальну
відповідальність за тиск на бізнес
Найближчим часом в Україні буде створено робочу групу, яка
напрацює законопроект щодо посилення відповідальності за
тиск на бізнес.Про це Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман поінформував на засіданні круглого столу «Культура
доброчесності – як рушійна сила сталого розвитку»,

Відзавтра поновлять виплати вкладникам двох
банків
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 10 жовтня 2017
року продовжить відшкодування коштів вкладникам ПАТ
«Артем-Банк» та ПАТ «Вектор Банк», які не отримали свої
кошти під час попередніх виплат.

Долар може "стрибнути" до 27,3 гривень –
аналітики
Офіційний курс долара і його вартість на міжбанку будуть
торгуватися в діапазоні 26,6 - 26,9 грн, а готівковий долар в
банках до кінця тижня може котируватися близько 26,9/27,3
грн.

Фонд держмайна планує дозволити
нерезидентам орендувати державне майно
Фонд державного майна направив на реєстрацію до Мін'юсту
проект наказу, яким передбачена можливість участі
нерезидентів в оренді державних об‘єктів.

Експерти: Промінвестбанк збільшив капітал на 10
мільярдів
У Промінвестбанку збільшили капітал на 10,3 млрд грн до
50,919 млрд грн.Про це йдеться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань України, пише Finclub.

ПриватБанк повинен виставити на продаж
"Буковель" - Рожкова
У Національному банку вважають, що ПриватБанк повинен
виставити на продаж гірськолижний курорт "Буковель".Про
це Радіо Весті сказала заступник голови НБУ Катерина
Рожкова.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Захоплених ФСБ українських прикордонників
"закрили" на два місяці - Слободян
Російська сторона не надала інформації щодо того, як
українські прикордонники Сумського загону потрапили до рук
російських ФСБшників.

"Верховний суд Криму" визнав обгрунтованим
http://ke.am/HTkGMd4RI8q
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вирок "диверсанту" Сулейманову
Підконтрольний Кремлю так званий Верховний суд Криму
залишив без задоволення апеляцію на вирок фігуранту
«справи кримських диверсантів» Редвану Сулейманову - він
відбуватиме покарання в колонії загального режиму.

Справа Хізб ут-Тахрір: у Криму п’ятьом
фігурантам продовжили термін
Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму у понеділок
продовжив термін утримання під вартою п'ятьох фігурантів
сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» до 11 грудня 2017
року.

ЕКСКЛЮЗИВ
«Іхтамнєт»: ювілейний кейс Україн (Аналітика)
Саме Україна знайшла та задокументувала те, про що всі
знали – у Володимира Путіна є приватна армія. “У
майбутньому війни будуть вести не армії, а групи, членів яких
ми сьогодні називаємо терористами, партизанами,

Чому відставили миколаївського
мера? (Аналітика)
Миколаїв знову «прославився», цього разу - імпічментом
наймолодшому мерові обласного центруУже нікого не дивує,
що Миколаїв час від часу стає головним ньюзмейкером
України, от тільки шкода, що новини здебільшого не зі знаком
«плюс».

Сталін-лайт досяг пенсійного віку (Аналітика)
Ювілей Путіна, це привід проаналізувати, до чого доводить
влада, коли до неї приходять неадекватні люди із мисленням
та ідеями минулого65 років - це рубіж, від якого в Росії ведуть
відлік пенсійного віку для чоловіків, і це не 70 - нібито вік
остаточної мудрості та початку підбиття життєвих підсумків.

СУСПІЛЬСТВО
Раді пропонують тимчасово обмежити право
українців на виїзд у РФ
Більшість українських трудових мігрантів хотіли б працювати в
Німеччині та Польщі, також популярні - США і
Канада.Відповідні результати показало дослідження, яке
провела Соціологічна група "Рейтинг", пише poland2day.

У Києві повідомили, коли в будинках буде тепло
Місто готове підключати до опалення школи, дитсадки та
лікарні столиці за індивідуальними заявками закладів. У
житлові ж будинки міста подача тепла розпочнеться, коли
середньодобова температура знизиться до +8 градусів.
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Як живеться фермеру в Європі? Пільги, кредити
й нові ринки (Аналітика)
Попри твердження роспропу про європейські збитки через
санкції до РФ, експорт продовольства з країн ЄС зростаєНа
кінець минулого року кількість діючих фермерських
господарств в Україні становила майже 34 тисячі.

В Одесі підбили підсумки курортного сезону –
попрощаються з 18 орендарями
Упродовж березня - червня більшість орендаторів
берегозахисних споруд (пляжів) Одеси подбали про
поліпшення умов літнього відпочинку мешканців та гостей
міста, в тому числі осіб з обмеженими

Гарячу воду у Києві обіцяють для всіх — але з
початком подачі тепла
Київська влада обіцяє з початком опалювального сезону
вирішити питання поновлення гарячого водопостачання
житлових будинків.Про це розповів заступник голови Київської
міської державної адміністрації Петро Пантелеєв під час ...

Тиждень українського патріотичного кіно
розпочався в Івано-Франківську
В Івано-Франківську розпочався Тиждень українського
патріотичного кіно. З 9 до 13 жовтня в кінотеатрі «Люм’єр»
студентам безкоштовно продемонструють три фільми:
«Нескорений», «Жива» та «Залізна сотня».

Левченко і Сітковський – кращі легкоатлети
вересня в Україні
Юлія Левченко та Олександр Сітковський стали найкращими
легкоатлетами вересня в Україні. Бігун Олександр
Сітковський у вересні посів 5-е місце на престижному
Пекінському марафоні IAAF Gold Label з результатом 2:13.36,
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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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