11.10.2017

Єдина країна - Україна і світ 11.10.17

Отправитель: "Укрінформ" <mvkor@ukrinform.com>

✕

Тема письма: Єдина країна - Україна і світ 11.10.17

Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

Топ новини
Бросьте сюда
Доба в АТО: бойовики 15 разів порушили "тишу"
...в результаті бойових дій четверо наших
військовослужбовців отримали поранення.

Масові пожежі в Каліфорнії: вже 17 загиблих,
сотні зникли безвісти
Щонайменше 17 осіб загинули внаслідок серії
масових пожеж, що охопили с початку тижня північну
частину американського штату Каліфорнія...
Лідер Каталонії пропонує Іспанії діалог
Лідер Каталонії Карлес Пучдемон не оголосив про
незалежність цього регіону від Іспанії, чого багато хто
побоювався, і запропонував діалог іспанській владі.

Прем’єр Чехії: промова Земана у ПАРЄ
суперечить зовнішній політиці країни
Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка заявив, що
висловлювання президента країни Мілоша Земана
під час його виступу на сесії ПАРЄ не відповідають...
http://ke.am/HX1kAnZ4ueq
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Український авіазавод і Rockwell Collins
підписали стратегічну угоду
ДП "410 Завод Цивільної Авіації" та провідна
американська корпорація Rockwell Collins, яка
спеціалізується на виготовленні та розробці...

Світ
Стрілянина в Вегасі: нападник намагався
підірвати танкер з реактивним пальним
Американські слідчі викрили нові подробиці кривавої
стрілянини в Лас-Вегасі: нападник підготував
спеціальні запальні кулі для стрільби...
Трамп каже, що обрав правильний шлях на
відміну від попередніх президентів
Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп заявив у
вівторок, що політика попередніх адміністрацій США
могла призвести до глобальної проблеми, однак...
У Мексиці під час бунту у в'язниці загинули 13
осіб
В результаті бунту у в'язниці мексиканського міста
Кадерейта загинули 13 осіб.

Іракська армія звільнила від ІДІЛ місто ЕльХувейджа
Іракські урядові сили відбили з-під контролю
терористичної організації «Ісламська держава» місто
Ель-Хувейджа на північному сході країни.
Радбез ООН: напади на миротворців
прирівнюються до військових злочинів
Рада Безпеки ООН у вівторок виступила із заявою,
засудивши останні напади на миротворчу місію
Організації в Демократичній Республіці Конго...
У Мексиці розбився автобус, шестеро загиблих
У Мексиці біля кордону зі США розбився автобус,
загинуло 6 осіб і ще 68 поранені.
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Білий дім прокоментував висловлювання
Трампа про IQ Тіллерсона
Білий дім був змушений виправдовувати черговий
невдалий "жарт" президента Трампа, який в одному
з останніх інтерв'ю запропонував помірятися рівнем..
ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити компенсацію
родичам вбитих у Чечні в 2000 році
Європейський суд із прав людини присудив
компенсацію у близько 300 тисяч євро 20 родичам
убитих в ході операції в чеченському селі Нові Алди...

Україна
Бойова машина підтримки танків "Страж" – на
виставці зброї у Києві
На міжнародній виставці "Зброя та Безпека-2017",
яка стартувала 10 жовтня у Києві, ДК
"Укроборонпром" вперше продемонстрував...
Президент ввів у дію рішення РНБО про Ставку
верховного головнокомандувача
Президент України Петро Порошенко своїм указом
ввів у дію рішення Ради національної безпеки й
оборони України...
Порошенко їде до Страсбурга і виступить на
засіданні ПАРЄ
Президент Петро Порошенко у середу, 11 жовтня,
відвідає з робочим візитом Страсбург (Франція), де
виступить на пленарному засіданні...
В Україні стало більше грошей - Нацбанк
Грошова маса в Україні у вересні 2017 року зросла
на 1,7% - до 1,123 трлн гривень.

Майже 70% українців займаються
самолікуванням через брак коштів - Супрун
Існуюча в Україні модель системи охорони здоров'я
призвела до того, що самолікуванням через брак
коштів займаються майже 70% українців.
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Закон про освіту: розгляд претензій Угорщини
призначили в ЄС на 16 жовтня – ЗМІ
Слухання питання про претензії Угорщини до закону
України про освіту в Європейському Союзі
призначили на 16 жовтня.
Посол України в Румунії розповів про головну
мету закону про освіту
Підписаний президентом України Закон "Про освіту"
не був спрямований проти національних меншин, а
головна його мета полягає в реформуванні...

Точка зору
Накопичувальні пенсії: що це таке і коли їх
введуть
В Україні хочуть впровадити другий рівень пенсійної
системи – накопичувальний. Укрінформ дає відповіді
на основні запитання
Закон про лобізм: безнадійна спроба чи серйозні
наміри?
Закон про лобізм: безнадійна спроба чи серйозні
наміри?

Українська зброя у США, або Чим зацікавити
найдорожчу армію світу
Українська військова промисловість все більше
інтегрується в західну модель. А вся техніка випробувана в бойових умовах
Тарифний компроміс: чому Укрзалізниця
домовляється із бізнесом про індексацію на
15%?
Укрзалізниця та бізнесові і промислові асоціації
останній місяць провели у гарячих дискусіях про...
Українські викладачі та студенти можуть
збільшити свій дохід вже сьогодні
У 2018 році Кабінет Міністрів України обіцяє на 25%
підвищити зарплати вчителів і викладачів, а до 2023го зарплата має збільшитися...
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Месенджер VEON від “Київстару”: кому воно
треба і чи вільне від ФСБ?
Черговий конкурент Facebook Messenger та Telegram
“заходить” в Україну - “з піснею” і від компанії з
російським капіталом
Україна – Угорщина: коли треба сказати тверде
«ні!»
Глава українського МЗС збирається нагадати
Будапешту про угорські паспорти, які видавалися
нашим громадянам в обхід законів України.
Яка нація – така в неї і національна збірна
Кілька висновків – очевидних і не зовсім – після
поразки, що вирішила проблему

Суспільство
11 жовтня. Пам’ятні дати
Щороку цього дня у світі відзначається Міжнародний
день дівчаток.

Меркель і Макрон відкрили Франкфуртський
книжковий ярмарок
Канцлер ФРН Ангела Меркель і Президент Франції
Еммануель Макрон разом відкрили ввечері 10 жовтня
Франкфуртський книжковий ярмарок...
У месенджері Telegram з'явиться українська
мова
Окрім англійської, у месенджері Telegram тепер
будуть індонезійська, малайська, російська,
українська мови.
Кобзарсько-лірницька Покрова відбудеться 1415 жовтня у Києві
Традиційний фестиваль Кобзарсько-лірницька
Покрова проводить Музей Івана Гончара з нагоди
свята Покрови Пресвятої Богородиці, 75-річчя УПА...
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У Києві відбудеться бенефіс народної артистки
України Людмили Смородіної
Національний академічний драматичний театр імені
Івана Франка запрошує на бенефіс народної
артистки України, зірки національної сцени...
Дніпро — центр гастрономічних рекордів
Чим хата багата, або як ми рецепт кулешу шукали

Фестиваль «Нове німецьке кіно» відкриється у
Києві фільмом Фатіха Акіна «На межі»
Щорічний фестиваль «Нове німецьке кіно»
відбудеться в Україні. Він відкриється 12 жовтня у
Києві фільмом Фатіха Акіна «На межі».
Forbes назвав кращих роботодавців світу
Американські корпорації Alphabet (компанія Google) і
Microsoft зайняли перші місця в рейтингу кращих
роботодавців світу в рейтингу Forbes.

Баскетбол: матч зірок української Суперліги 2018
року пройде у Києві
Поєдинок Усіх зірок української баскетбольної
Суперліги та Фінал чотирьох Кубка України 2018 року
пройдуть у київському Палаці спорту.
11 жовтня: народний календар і астровісник
Сьогодні свято в Ближніх печерах Києво-Печерської
лаври; штурмуйте вершину і займіться кінним
спортом.

http://ke.am/HX1kAnZ4ueq

6/7

11.10.2017

Єдина країна - Україна і світ 11.10.17

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.
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