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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

ТОП
Клімкін радить облишити Земана і боротися з
“режисерами”
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що
заяви президента Чехії Мілоша Земана на сесії
Парламентської асамблеї Ради Європи були
передбачуваними, тому треба боротися з тими, хто ...

Українська зброя у США, або Чим зацікавити
найдорожчу армію світу (Аналітика)
Українська військова промисловість все більше інтегрується в
західну модель. А вся техніка - випробувана в бойових
умовахКількадесят видів інноваційних розробок українського
військового виробництва, у ...

«Зависання» реформ - найстрашніше для
України, їх необхідно завершувати - Сергій
Телешун, доктор політичних наук (Інтерв'ю)
2017-й рік – дуже непростий не лише для нашої держави, а й
для усього світу: агресивні дії Росії, її втручання у виборчі
процеси демократичних країн, некерована міграція,
протистояння на осі США–КНДР, центробіжні процеси ...

"Не піддалися ганебній спокусі грати в РФ":
http://ke.am/HVpUPWtzYGq
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соцмережі "пробачили" збірній поразку
Україна програла Хорватії і не виступить на чемпіонаті світу з
футболу. Соцмережі полегшено зітхнули, адже збірній не
доведеться їхати в Росію. Але є і ті, хто засмутився.

УКРАЇНА І СВІТ
Узаконити анексію: президент Чехії пропонує
Україні продати Крим
Президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату
Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати
її за допомогою виплат Україні.

МВФ дав прогноз ВВП та безробіття в Україні
Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в
2017 році на рівні 2%, а також значно вищий показник – до
3,2% в 2018 році, що підтверджує прогноз Фонду,
оприлюднений у квітні.

Україна і Катар обговорили лібералізацію віз
Представники консульських служб України і Катару
обговорили питання лібералізації візового режиму для
громадян обох країн.:Про це Департамент консульської
служби МЗС повідомив у Фейсбуці.

Фонд Порошенка і Мінрегіон створять мережу
інклюзивних центрів - меморандум
Перша леді України Марина Порошенко та віце-прем'єр
Геннадій Зубко підписали Меморандум про співпрацю та
створення умов для навчання для осіб з особливими
освітніми потребами.

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
http://ke.am/HVpUPWtzYGq
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Україна вперше покаже бойову машину "Страж"
На ХIV Міжнародній спеціалізованій виставці "Зброя та
Безпека-2017", яка проходить у Києві, презентовані зразки
сучасного озброєння та військової техніки українських та
іноземних виробників, зокрема із Європи, Азії та Америки.

В Укрспецекспорті заперечують продаж зброї
"санкційним" країнам
Державна компанія "Укрспецекспорт" проводить активну
діяльність на міжнародних ринках озброєнь, у тому числі й на
Близькому Сході та в Африці, проте робить це винятково на
підставі відповідних договорів з

Сенатори Чехії підтримують європрагнення
України - офіс віце-прем'єра
Сенатори Чехії вважають європейську перспективу України
очевидною річчю і підтримують європейські прагнення
України. Як повідомляє офіс віце-прем'єра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції, про це ...

Турчинов: РФ захопила прикордонників на
території України, це - тероризм
Захоплення українських прикордонників Росією на
нейтральній території є не чим іншим, як актом тероризму,
російська сторона має їх звільнити.

АМПУ: Морське єдине вікно аналізуватиме дані
про судна, які заходять в порти України
Мінінфраструктури розробило проект постанови Кабміну про
Морське єдине вікно.Про це повідомляє консалтингова
компанія УкрАгроКонсалт.Відповідно до проекту, Морське
єдине вікно - це інформаційна система, яка дасть ...

Омелян оголосив про старт Всеукраїнської
дорожньої реформи у 2018 році
Наступний 2018 рік стане роком старту Всеукраїнської
дорожньої реформи.Про це заявив міністр інфраструктури
України Володимир Омелян, відкриваючи дорожньобудівельний форум «Україна-Туреччина», який відбувається у
Києві 10 жовтня.

Міненерго: Підстав для здорожчання газу немає
На сьогодні немає економічних підстав для подорожчання
газу для населення.Про це у Facebook написала заступник
міністра енергетики та вугільної промисловості з питань
європейської інтеграції Наталія Бойко з посиланням на
міністра Ігоря Насалика.

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

-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.

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.

-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.

СУСПІЛЬСТВО
На честь Ніни Матвієнко відкрили "зірку"
На київській "Площі зірок" відкрили зірку на честь української
співачки, народної артистки та Героя України - Ніни
Матвієнко. Про це повідомляє кореспондент
Укрінформу. "Сьогодні на «Площі зірок» ми закладаємо 11
зірку.

Накопичувальні пенсії: що це таке і коли їх
введуть (Аналітика)
В Україні хочуть впровадити другий рівень пенсійної системи –
накопичувальний. Укрінформ дає відповіді на основні
запитанняУ перехідних положеннях нещодавно прийнятого
закону про пенсійну реформу зазначено, ...

Месенджер VEON від “Київстару”: кому воно
треба і чи вільне від ФСБ? (Аналітика)
Черговий конкурент Facebook Messenger та Telegram
“заходить” в Україну - “з піснею” і від компанії з російським
капіталомУкраїнський телекомунікаційний ринок очікує
поповнення ...

http://ke.am/HVpUPWtzYGq
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День захисника України у фактах. Інфографіка
З 14 жовтня 2014 року українці вшановують своїх бійців,
військові традиції та героїчні подвиги народу. Цей день
офіційно визначено святковим та неробочим Указом
Президента від 5 березня 2015 року.

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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