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Суспільство

ТОП
Кабмін розірвав угоду з Росією про військове
співробітництво
Кабінет міністрів схвалив проект постанови про припинення
дії угоди між урядами України та Російської Федерації про
збереження спеціалізації підприємств і організацій, які
беруть участь у виробництві

Порошенко обговорив із президентом Румунії
закон про освіту
Президент України Петро Порошенко провів телефону
розмову з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, у ході
якої, зокрема, було обговорено закон України "Про освіту" в
частині захисту мовних прав національних менших.

Геращенко показав побиття учасника АТО на
мітингу під Радою
Радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон
Геращенко оприлюднив відеозапис побиття на акції під
Верховною Радою старшого сержанта поліції, учасника АТО
Ігоря Яценка.

МВС закликає мітингувальників під Радою не йти
на ескалацію
http://ke.am/IZe942ZBEmq

1/5

18.10.2017

Єдина країна - Дайджест 18.10.17

Правоохоронці не будуть вживати ніяких заходів, якщо
учасники акції не проявлятимуть агресію. Про
це повідомив речник МВС Артем Шевченко.

Порошенко зустрінеться з Найємом на його
прохання - прес-служба АП
Президент України Петро Порошенко готовий зустрітися з
народним депутатом Мустафою Найємом на його
прохання. Про це Укрінформу повідомили у прес-службі
Адміністрації глави держави.

УКРАЇНА І СВІТ
Турчинов переніс візит до Брюсселя через
внутрішню ситуацію і загострення в АТО
Секретар Ради національної безпеки та оборони України
Олександр Турчинов переніс візит до Брюсселя у зв'язку з
внутрішньою ситуацією в країні та загостренням у зоні
проведення АТО.

Чому Росія хоче “довести до ручки” Раду
Європи? Бо не контролює її - Дмитро Кулеба
(Інтерв'ю)
У Страсбурзі минулого тижня відбулася остання в цьому році
сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи. Для України
вона мала величезне значення: ПАРЄ відвідав Президент
України, ...

Україна у Мінську вимагала скасувати указ Путіна
про "паспорти ОРДЛО"
У рамках роботи Тристоронньої контактної групи українська
сторона продовжує вимагати, зокрема, скасування указу
президента РФ про визнання документів, виданих
квазівладою ОРДЛО.

Польська PGNiG отримала доступ до української
"труби"
Польська нафтогазова компанія (PGNiG) відтепер зможе
напряму постачати газ постачальникам в Україні завдяки
доступу до українських газопроводів.

Глава МЗС Естонії: Працюємо всередині
Євросоюзу, аби підтримувати тиск на Москву
Естонія, як країна-голова Ради Європейського Союзу,
підтримує Україну у проведенні реформ і впливає на Росію
для повернення її до "міжнародно прийнятної поведінки".

Російський суд продовжив арешт Павла Гриба
http://ke.am/IZe942ZBEmq
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до 4 січня
Суд у Краснодарі продовжив арешт викраденому у Білорусі
українцю Павлу Грибу до 4 січня 2018 року. Про це на пресконференції в Укрінформі у середу, 18 жовтня, заявив батько
Павла Ігор Гриб.

УКРАЇНА
МВС показало ймовірну схему незаконного
збагачення Льовочкіна (ВІДЕО)
У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що народний депутат
від "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін намагається
дискредитувати поліцейського, який розслідує його справу, і
показали схему можливого

У Центрі Разумкова назвали ризики "року
виборів" для економіки
Рік виборів - 2019 - може стати роком ризиків для економіки
України.На цьому наголосив директор економічних і
соціальних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин у
коментарі кореспонденту Укрінформу.

Внаслідок сутички під Радою затримали 11 осіб поліція
Внаслідок сутички під Верховною Радою між поліцейськими
та мітингувальниками було затримано 11 осіб. Про це у
коментарі Укрінформу заявив речник Нацполіції Ярослав
Тракало.

ЕКСКЛЮЗИВ
Як це, бути бідним у Європі (Аналітика)
На відміну від бідного європейця, кожен бідний українець має
телевізор і телефон останнього покоління. А ще плачемося…
Євростат визначив, що чверть населення Євросоюзу
обмежена в матеріальних ресурсах. Іншими словами, ...

Церковна війна: як не спійматися на провокації
ФСБ (Аналітика)
Ймовірні сценарії російської розвідки і рецепти поведінки
священиківМинулого тижня СБУ заявила, що «Комітет
порятунку України» (структура Азарова) причетна до вже
здійснених і готує нові провокації проти УПЦ МП.

СУСПІЛЬСТВО
Українці вже 7,5 мільйона разів скористалися
безвізом
Українці встигли 7,5 млн разів скористалися безвізовим
режимом під час поїздок до країн Євросоюзу.Про це Прем’єрміністр України Володимир Гройсман сказав на засіданні
уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
http://ke.am/IZe942ZBEmq
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Російська “блондинка у шоколаді” зібралась в
президенти
Відома телеведуча Ксенія Собчак офіційно оголосила про
свій намір балотуватися на пост президента Росії у 2018
році.Про це вона сказала в ролику на YouTube. Телеведуча
пояснила своє рішення тим, що вона вже 5 років разом з
опозиціонерами

Квоти для 45-річних: Мінсоцполітики
визначається з санкціями щодо порушників
У Міністерстві соціальної політики обдумують, які санкції
передбачити для працедавців, котрі не дотримаються
введеться квот для 45-річних працівників. Про це заявив
міністр соціальної політики Андрій Рева журналістам у середу

Шахраї обкрадають українців за допомогою
липових SMS - ДФС
Державна фіскальна служба України не розсилає SMSповідомлення платникам, які, зокрема, містять нібито
інформацію від ДФС щодо суми боргу та контактні мобільні
номери, куди платник може звернутися за уточненням.

МОН “урізав” кількість заяв до вишів
В умовах вступу на 2018 рік передбачена можливість подання
до 7 заяв на місця державного та регіонального замовлення.
Про це на прес-конференції сказав заступник міністра освіти
та науки Юрій Рашкевич, повідомляє кореспондент
Укрінформу.

Китайці побудують метро на Троєщину - Кубів
Попередня вартість проекту будівництва у Києві гілки метро у
напрямку Троєщини становить 2 млрд доларів, 85% з яких
буде забезпечено китайським інвестором. Проект
передбачає будівництво 13 станцій. Про це повідомив перший
віце-прем’єр - міністр Мінекономрозвитку Степан Кубів ...

Фільм "Сторожова застава" зібрав за вікенд
майже 8,2 мільйона
Український фентезі-фільм "Сторожова застава" за перший
вікенд зібрав майже 8,2 мільйона гривень.Про це повідомила
офіційна група фільму у Фейсбуці.

Українців уперше номінували на премію Астрід
Ліндґрен
Двоє претендентів від України - художник Кость Лавро та
письменниця Зірка Мензатюк - вперше цьогоріч увійшли до
списку номінантів на престижну премію в галузі дитячої
літератури Astrid Lindgren Memorial Award.

http://ke.am/IZe942ZBEmq
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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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