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✕

ТОП
Протест під ВР в аналітиці Укрінформу

Коаліція нових сил готувалася до протесту і хотіла продовжити

його наметами. Була готовою до протесту й владаЯ бігла на

акцію біля Верховної Ради, скликану єврооптимістами та

Коаліцією нових сил з двох причин. 

Порошенко про мітинг під ВР: Не можна

допустити повторення трагедії 31 серпня

Президент України Петро Порошенко з розумінням і повагою

ставиться до протестної акції біля Верховної Ради, водночас

він вважає надзвичайно важливим  недопущення трагічних

подій 31 серпня 2015 року, які призвели до загибелі людей.

Унаслідок сутичок під Радою постраждали дві

людини

У результаті провокацій біля Верховної Ради постраждав

старший сержант поліції, учасник АТО Ігор Яценко, у нього

закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку.

Намети лишаться під Радою до ухвалення вимог

мітингарів - нардеп

Наметовий табір учасників акції протесту біля Верховної Ради

залишиться до виконання вимог протестувальників, у четвер
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протести можуть відновитися.

Парубій сказав, коли Рада візьметься за закони,

які вимагають мітингувальники

Верховна Рада розгляне на пленарному тижні 17-20 жовтня

законопроекти щодо скасування депутатської

недоторканності та введення пропорційної виборчої системи

з відкритими списками партій ...

Законопроект про створення антикорупційних

палат відкликали з Ради

Народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради

з питань правової політики та правосуддя Сергій Алєксєєв

відкликав свій законопроект щодо створення так званих

антикорупційних палат у ...

УКРАЇНА І СВІТ
Олігархи захопили Україну - Гельсінська комісія

США. Звіт

Комісія з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська

комісія США) назвала корупцію та владу олігархів в Україні

основним "внутрішнім ворогом" для подальшого розвитку

держави.

Мови нацменшин: Київ і Варшава підпишуть

декларацію про освітній закон

Україна та Польща розроблять спільний документ, в якому

підтвердять дотримання міжнародних зобов’язань щодо

забезпечення прав меншин на освіту рідною мовою.

Порошенко: Мальта для українського бізнесу є

воротами на ринок Північної Африки

Україна зацікавлена у застосуванні унікального досвіду і

логістичних можливостей Мальти для просування вітчизняної

продукції на ринок Північної Африки.

Україна хоче створити на Мальті хаб для літаків

"Ан"

На Мальті може бути створено спеціальний логістичний центр

з обслуговування літаків ДП "Антонов". Про це Президент

України Петро Порошенко сказав журналістам після зустрічі з

Марина Порошенко і Едгар Прека обговорили

гібридну війну проти України
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Дружина Президента Марина Порошенко обговорила з

чоловіком Президента Мальти Едгаром Прекою питання

безпеки Європи у контексті гібридної війни проти України.

Польщі не сподобався український пам'ятник:

Дещицю викликали до МЗС

Посол України у Польщі Андрій Дещиця у вівторок був

викликаний до МЗС Польщі у зв'язку з участю віце-прем'єр-

міністра України Іванни Климпуш-Цинцадзе та інших ...

Точицький про мовне питання: Угорщина обрала

шлях шантажу і політизації

Угорщина не може односторонньо вимагати розгляду

питання щодо мовної статті українського освітнього закону на

засіданні Ради асоціації Україна-ЄС.

У Єврокомісії згадали про довготривалість

деяких розслідувань НАБУ

У Єврокомісії відзначили позитивні результати у діяльності

Національного антикорупційного бюро України.Про це заявив

керівник групи підтримки України, яка діє у Єврокомісії, Пітер

Вагнер на 

УКРАЇНА
Прокуратура знайшла порушення ще на двох

артскладах Міноборони

Військовою прокуратурою Центрального регіону України

зафіксовано порушення в зберіганні боєприпасів на двох

складах Міноборони в населених пунктах Дубіївка та Розсішки

Черкаської області.

Захоплення вертолітного майданчика у Києві:

націоналісти сказали, коли підуть

Активісти, які взяли під свій контроль будівлю вертолітного

майданчика Януковича у Києві, залишатимуться на його

території, поки її не почнуть охороняти відповідні державні

структури.

Мати Клиха побачилася з сином та заявляє про

погіршення його здоров'я

Мати незаконно ув'язненого в Росії українця Станіслава Клиха

змогла побачитися з ним у російській в'язниці.

За її словами, Станіслав погано почувається, виснажений і

дуже схуд ...

В центрі Києва у “радикала” викрали Mercedes з

двома пістолетами
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На бульварі Лесі Українки у центрі Києва викрали автомобіль,

яким користувався народний депутат "Радикальної партії

Олега Ляшка" Сергій Скуратовський.

ЕКОНОМІКА
Cьогодні гривні девальвація не загрожує - Яків

Смолій, в.о. голови НБУ (Інтерв'ю)

У Вашингтоні у неділю завершилася основна програма

щорічних зборів Міжнародного валютного фонду і Світового

банку, яка збирає керівників основних державних фінансових

установ з усього світу. 

Інфляція-2017 в Україні стане найвищою серед

країн Європи - Forex Club

Річне зростання споживчих цін в Україні з початку 2017 року

досягло найвищого рівня серед країн Європи і СНД - 16,4%.

Показник удвічі вище торішнього і випереджає бюджетні

прогнози.

Україна втричі збільшила експорт ягід у Європу

за 5 років

Імпорт ягід країнами Європейського Союзу потроївся за

останні п’ять років і продовжує зростати. Значні обсяги ягід

вирощуються у країнах ЄС, проте попит на цю продукцію

залишається суттєво вищим, ніж власне 

ЕКСКЛЮЗИВ
17 жовтня – що говорить і чого чекає

Роспроп (Аналітика)

Коли в Україні відбувається щось, потрібно дивитися на

реакцію Кремля, яка онлайн проявляється в росЗМІ, і

намагатися робити навпакиЄ такий простий закон: коли в

Україні відбувається щось, потрібно дивитися на реакцію ...

Дата-центр у Києві у жовтні 2017-го - це те, чим

були «пошта і телеграф» у Петрограді у жовтні

1917-го…

Серйозне запитання: “захоплення” вертолітного майданчика

Януковича - це боротьба “за справедливість” чи спроба

отримати контроль над головною “серверною” столиці?

СУСПІЛЬСТВО
Сало-сало, куди в ціні ти так погнало?(Аналітика)

Українці погоджуються терпіти здорожчання будь-яких

продуктів, лише не національного «надбання» -

салаЗдається, співгромадяни мали б звикнути до раптового

здорожчання продуктів харчування.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2325815-akiv-smolij-vo-golovi-nacbanku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2326281-inflacia2017-v-ukraini-stane-najvisou-sered-krain-evropi-forex-club.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2325855-ukraina-vtrici-zbilsila-eksport-agid-u-evropu-za-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2326136-17-zovtna-so-govorit-i-cogo-cekae-rosprop.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2326356-datacentr-u-kievi-u-zovtni-2017go-ce-te-cim-buli-posta-i-telegraf-u-petrogradi-u-zovtni-1917go.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2324410-salosalo-kudi-v-cini-ti-tak-pognalo.html


17.10.2017 Єдина країна - Дайджест 17.10.17

http://ke.am/IXR3RxFOGGq 5/6

"Бабине літо" прийшло у Київ на тиждень

До столиці України прийшло "бабине літо", яке триватиме

близько тижня.Про це Укрінформу повідомили у Центральній

геофізичній обсерваторії (ЦГО)."Згідно з прогнозом, "бабине

літо" у столиці триватиме близько тижня", - йдеться у ...

Українці лідирують за кількістю отриманих

дозволів на роботу у Фінляндії

Українські заробітчани лідирують серед інших громадян

країн, які не входять до ЄС, за кількістю отриманих дозволів

протягом 2017 року на працевлаштування у Фінляндії.

У жовтні мінімальні пенсії «чорнобильцям»

зростуть на 11% - Кабмін

З жовтня 2017 року мінімальні пенсійні виплати ліквідаторам

наслідків аварії на Чорнобильський атомній електростанції

зростуть на 11 %. Про це інформує Урядовий портал у

Facebook. 

Українка стала зіркою глянців у Азії

21-річна Лідія Білик родом з Кам'янки (Черкаська обл.) стала

популярною моделлю у Таїланді та Китаї для зйомок у

глянцевих журналах та каталогах одягу. Про це

пише vikka.ua."До мене біля університету, де я

навчаюся, підійшли дві дівчини.

Навесні Україну й Мальту з'єднає прямий

авіарейс

Між Україною та Мальтою з весни 2018 року розпочнеться

пряме авіасполучення. Про це у своєму

Twitter написав речник Президента Петра Порошенка

Святослав Цеголко.

Туристів з Еміратів зацікавлюватимуть Києвом

Об'єднані Арабські Емірати планують розвивати співпрацю з

Києвом у галузі туризму та реклами. Про це повідомляє прес-

служба Київського міського голови Віталія Кличка за

підсумками зустрічі з послом Об'єднаних Арабських Еміратів 

Завтра у Гданську стартує Український тиждень

Завтра, у середу, в польському місті Гданськ розпочнеться

мистецький фестиваль “Український тиждень у Гданську”,

який триватиме по 24 жовтня. Захід відбудеться за ініціативи

генконсула Консульства України в Гданську ...
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного
інформаційного агентства Укрінформ.
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