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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

ТОП
Порошенко подякував військовим за героїзм та
мужність
Напередодні Дня захисника України Президент Петро
Порошенко подякував усім військовослужбовцям за героїзм і
мужність, самопожертву і звитягу.

Механізм імплементації "освітнього" закону
обговорять із сусідами - Клімкін
Механізм імплементації закону "Про освіту" буде обговорений
з міжнародними партнерами і враховуватиме висновки
Венеційської комісії та результати консультацій з громадами
в Україні та за її межами.

Україна подала у СОТ третій позов проти Росії
Україна направила до Світової організації торгівлі вимогу про
консультації з Російською Федерацією через численні
обмеження імпорту української продукції.

Як генерали, залізничники і взагалі будь-хто
ProZorro обходять
Занизив ціну – пройшов тендер – ціну підвищив. Отака нехитра
і цілком законна схема дозволяє шахраям красти на
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державних закупівляхУкраїну трусонув скандал з
затриманням заступника міністр оборони. А тим часом,

МЗС висловлює протест через недопуск лікарів
до Павла Гриба
Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест у
зв'язку з недопущенням українських лікарів до викраденого
російськими спецслужбами громадянина України Павла
Гриба.

Вбивство Вороненкова: Інтерпол арештовував
Тюріна у Москві ще 2010 року - DW
Росіянин Володимир Тюрін, якого Генпрокуратура України
підозрює у причетності до вбивства екс-депутата Держдуми
РФ Дениса Вороненкова, давно відомий і іспанській поліції.

УКРАЇНА І СВІТ
Угорщині буде складно домогтися перегляду
асоціації Україна-ЄС – євродипломат
Угорщині буде складно домогтися перегляду асоціації
Україна-ЄС – євродипломат13.10.2017 14:59184Ініціатива
Угорщини переглянути Угоду про асоціацію між Україною і ...

Україна має історичне право утверджувати
національну мову – словацький експерт
Без урахування історичного виміру боротьби за утвердження
та розвиток української мови критикувати Україну за мовну
політику є некоректним.

Україна і Швейцарія планують зміни до угоди про
уникнення подвійного оподаткування
Україна і Швейцарія планують у найшвидші терміни внести
зміни до угоди про уникнення подвійного оподаткування та
запобігання податковим ухиленням. Про це під час зустрічі
домов ились міністри фінансів України і Шв ейцарії ...

Німеччина готова передати Україні 100 дизельпоїздів
Німецький Deutsche Bahn готовий розглянути можливість
передачі Україні за залишковою вартістю 100 ненових
регіональних дизель-поїздів з кондиціонерами і вакуумними
туалетами.

Україна не може відкладати медичну реформу Представництво ЄС
Наступного тижня Верховна Рада розгляне два
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законопроекти про реформу охорони здоров'я №6327,
№6604. Прийняття цих документів дасть змогу активізувати
зміни в системі, зробити належну

На Закарпатті активісти пікетували два угорські
консульства
У п'ятницю, 13 жовтня, в Ужгороді та Берегові під стінами
консульств Угорщини провели пікетування патріотичні
організації Закарпаття. Вони закликали угорських політиків не
втручатися у внутрішню політику

УКРАЇНА
Ар'єв: Бліцкриг-сценарій по РФ в ПАРЄ поламали
спільними зусиллями
Голова делегації Верховної Ради в ПАРЄ Володимир Ар'єв
заявляє про унеможливлення українською делегацією
реалізації так званого швидкого сценарію повернення Росії до
ПАРЄ.

Шкода, що "освітній" висновок Венеційської
комісії буде аж у грудні - це дає час для
маніпуляцій - Климпуш-Цинцадзе (Інтерв'ю)
Міжнародний резонанс, який викликала мовна стаття
ухваленого 5 вересня Верховною Радою закону «Про освіту»,
не вщухає досі, а спектр спричинених ним реакцій сягнув від
занепокоєння до ультимативних заяв і різноманітних погроз з

Гройсман про накопичувальну пенсію: Не хочу,
аби люди втратили гроші як в СРСР
В Україну варто залучати міжнародні приватні пенсійні фонди
у рамках розвитку накопичувальної пенсійної системи, але
при цьому необхідно гарантувати збереження коштів
громадян.

ПРАВОПОРЯДОК
Омелян запевняє, що його декларація "чиста"
Міністр інфраструктури Володимир Омелян відкритий до
співпраці з правоохоронними органами та готовий довести
Національному антикорупційному бюро, що ніяких порушень
не вчиняв.

ГПУ оголосила підозру топ-чиновнику часів
Януковича, у якого знайшли золоту лопату
ГПУ повідомила про підозру у вчиненні службових та інших
злочинів колишньому першому заступнику генпрокурора та
директору ДП "Комплекс відпочинку "Пуща-Водиця".
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ЕКОНОМІКА
АМПУ планує будівництво в Одеському порту
причалу, який прийматиме судна Panamax
Адміністрація морських портів України (АМПУ) оголосила
відкриті торги на завершення будівництва причалу 1-з в
Одеському морському порту і днопоглиблення прилеглої до
нього акваторії.

Укрнафта відзвітувала про 59 мільйонів економії
на закупівлях через ProZorro
ПАТ "Укрнафта" після приєднання до системи
ProZorro провела 910 тендерів на 799 млн грн з
економією 59 млн грн.Про це повідомляє пресслужба Укрнафта.

ЕКСКЛЮЗИВ
Рік "Волині": Як один фільм змінив відносини
України і Польщі (Аналітика)
Історичний аспект українсько-польських відносин і надалі
перебуває у стагнації. Проте, є "гнилий компроміс"У жовтні
минулого року в Польщі вийшов художній фільм "Волинь".

Чеський політик: Земан не мав озвучувати "свої
відчуття" у Страсбурзі
Скандальна заява президента Чехії Мілоша Земана на сесії
Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі показує
його особисту думку, яка не відповідає настроям чеського
політичного ...

Заповідний масив Свидовець - мега-курорт чи
мега-винищення Карпат?
Зараз це унікальний закарпатський масив дикої природи...
Гори, які мають стати "лисими" для курортуУчора з колегами
були на місці грандіозного гірського будівництва, що
незабаром має стартувати в Карпатах - так званий ...

СУСПІЛЬСТВО
Як не змерзнути на вихідних: литаври, пальта та
песики (Афіша)
Шоу джазу, кельтські танці та марш за тварин... Ми знаємо, як
не змерзнути на вихідних.Виставка «Український військовий в
японських ілюстраціях»

Пенсії після реформи: перші факти - хто і
наскільки більше отримав
Укрінформ зібрав першу добірку інформації про людей, які
вже отримали нову пенсію і робитимемо це у жовтні
щотижняВерховна Рада 3 жовтня ухвалила закон про
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пенсійну реформу, яка ...

Сьогодні в Ризі відкривається фестиваль
українського кіно
Вперше у столиці Латвії 13-15 жовтня пройдуть Дні
українського кіно, на якому фільми глядачам
представлятимуть українські кінематографісти.Перед
відкриттям відбудеться латвійсько-український круглий ...

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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