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ТОП
Парубій підписав закон про особливий статус
ОРДЛО
На сайті ВР з'явилися дані про те, що закон про створення
необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих
районах Донецької та Луганської областей вже підписаний
спікером Ради.

Волкер поінформував Київ, про що говоритиме з
Сурковим - МЗС
Спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт
Волкер попередньо поінформував українську сторону про
дату зустрічі в Белграді з помічником президента РФ
Владислава Суркова та питання, які там будуть
обговорюватися.

Венеціанська комісія - за антикорупційний суд в
Україні, але законопроекти "підкачали"
У п’ятницю, 6 жовтня, Венеціанська комісія на пленарному
засідання надала висновок, в якому підтримала створення в
Україні Антикорупційного суду, передбаченого Законом "Про
судоустрій і статус суддів".

Президент ПАРЄ Аграмунт подав у відставку
http://ke.am/HPjPfJX2yWq
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У п’ятницю, 6 жовтня, президент Парламентської асамблеї
Ради Європи Педро Аграмунт добровільно подав у
відставку.Про це повідомив на своїй сторінці
у Facebook голова постійної делегації України в ПАРЄ
Володимир Ар'єв.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна та Молдова підписали "дорожню
карту-2018"
Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп і глава уряду України
Володимир Гройсман підписали в Кишиневі Дорожню карту
торговельно-економічної співпраці на 2018 рік.

Молдова відмовила Чаусу в політичному
притулку – ЗМІ
Апарат президента Молдови відмовився надавати політичний
притулок усуненому з посади українському судді Миколі
Чаусу.Про це повідомив радник президента з юридичних
питань Максим Лебединський, пише молдавський
портал Deschide.

Угорщина підтримає санкції проти РФ, хоча й не
вірить в успіх
ЄС у питанні санкцій проти РФ, хоча й не вважає санкції
успішними.Про це він заявив в інтерв'ю російській
газеті "Комерсант".Ми не раз підкреслювали і те, що хоча ми і
не вважаємо санкції (запроваджені ЄС проти Росії

Обсяг торгівлі між Україною та Молдовою зріс на
30% - прем'єр Філіп
Прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп вважає Україну одним
із головних торговельно-економічних партнерів своєї
країни.Про це глава молдавського уряду заявив в своєму
виступі на форумі Moldova Business Week-2017 Кишиневі, ...

УКРАЇНА
Тетерук дав Семенченку стусана, коли виносив із
зали ВР димову шашку
Андрій Тетерук (фракція “Народний фронт”), виносячи димову
шашку з сесійної зали Ради, дав стусана Семена Семенченка
(фракція “Самопоміч”).

Парубій підписав закон про пенсійну реформу
Спікер ВР підписав законопроект №6614 "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
пенсій".Про це повідомив у Твіттері Володимир
Гройсман. Гарні новини з Верховної Ради. Щойно спікер
@Андрій Парубій підписав

http://ke.am/HPjPfJX2yWq
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Порошенко - про голосування в Раді: у декого зпід вишиванок виглядають косоворотки
Деякі українські політики, прикриваючись ура-патріотичними
гаслами, насправді працюють в інтересах Кремля та
нав'язують Україні курс на відмову від окупованих територій та
на зречення від мільйонів власних співвітчизників.

Пенсійна реформа: у Реви сказали, за скільки
можна купити рік страхового стажу
Українці зможуть купити необмежену кількість страхового
стажу для виходу на пенсію.Про це в ефірі "Радіо
Свобода" розповів заступник міністра соціальної політики
України Микола Шамбір.

Вбивство Веремія: жінка-очевидець зняла напад
на журналіста
У п'ятницю, 6 жовтня, Шевченківський райсуд Києва заслухав
одного з ключових свідків у справі про вбивство журналіста
В'ячеслава Веремія, що сталося 18 лютого 2014 року. Про це
інформує "5 канал"."Жінка-очевидець тоді зняла на відео
саме напад на ...

Прокурори, судді та держслужбовці більше не
отримають спецпенсій
Новий закон про пенсійну реформу скасовує призначення
спеціальних пенсії для високопосадовців.Про це заявив
заступник міністра соціальної політики України Микола
Шамбір в ефірі "Радіо Свобода".

ПРАВОПОРЯДОК
Вандала, який зруйнував монумент героям
Небесної Сотні, арештували
Суд обрав мірою запобіжного заходу для вандала, який 5
жовтня розтрощив монумент Героям Небесної Сотні у центрі
Києва, тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Поліція відкрила справу на димове свавілля у
Раді
За фактом запалювання димової шашки у Верховній Раді
поліція відкрила кримінальне провадження за статтею
"хуліганство".Про це у коментарі Укрінформу повідомила
заступник начальника відділу комунікації поліціїКиєва Яна
Неруш.

ЕКСКЛЮЗИВ
“Донбаські закони”: насправді, позиція України
стає жорсткішою (Аналітика)
У п’ятницю, 6 жовтня, президент Парламентської асамблеї
Ради Європи Педро Аграмунт добровільно подав у
відставку.Про це повідомив на своїй сторінці
http://ke.am/HPjPfJX2yWq
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у Facebook голова постійної делегації України в ПАРЄ
Володимир Ар'єв.

«Військовий Шенген»: чому танки НАТО і ЄС
мають подорожувати без віз
Наскільки ефективними та мобільними будуть ЗС НАТО, якщо
для переміщень по Європі їм знадобляться тижніПроблема
передислокації особового складу, військової техніки,
обладнання, боєприпасів збройних сил країн НАТО ...

В Україні немає передумов для віялових
відключень чи "блекаутів" - Насалик (Інтерв'ю)
На цьому тижні Польщу з візитом відвідав міністр енергетики
та вугільної промисловості України Ігор Насалик. Він провів
серію переговорів із польськими урядовцями, а також
представниками польського бізнесу, заохочуючи їх до ...

5 фактів із життя Януша Корчака в Україні
(Аналітика)
Сто років тому у Києві жив і працював геніальний педагог
Януш Корчак, якого цими днями згадували у дні пам’ятіНа
початку жовтня в Києві пройшли дні пам’яті польського
педагога, лікаря, письменника, гуманіста Януша Корчака ...

СУСПІЛЬСТВО
Гід для активних: марафон, стімпанк та велогонка
(Афіша)
20 найрізноманітніших подій, які відбудуться на цих вихідних.
Головне, все встигнути! Марафон «Wizz Air Kyiv City Marathon
2017». Вже восьмий Wizz Air Kyiv City Marathon відкриває для
вас можливість вписати своє ім’я у спортивну історію України!

Вінниця усміхалася і веселилась: у місті фестиваль SmileFest
Вінничанам не завадила веселитися ні похмура осіння днина,
ні сильний вітер: у місті першої п’ятниці жовтня з нагоди
Всесвітнього дня посмішки провели фестиваль SmileFest.

У Карпатах добудували Бескидський тунель
На Закарпатті завершили будівництво нового Бескидського
тунелю, удвічі прискорить доставку вантажів до Європи.Про це
повідомив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген
Кравцов у Twitter.

На території «Рибальського» з’явиться
амфітеатр біля води
Амфітеатр біля води, система каналів та неймовірне
освітлення Подільсько-Воскресенського мосту, або чим
http://ke.am/HPjPfJX2yWq
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дивуватиме житловий район «Рибальський».

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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