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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

ТОП
Рада ухвалила медреформу
Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому
урядовий законопроект «Про державні фінансові гарантії
надання медичних послуг та лікарських засобів» з
урахуванням зачитаного під стенограму переліку поправок до
тексту проекту закону.

Недоторканність нардепів: Рада направила
законопроекти до Конституційного Суду
Верховна Рада включила до порядку денного та направила до
Конституційного Суду для оцінки законопроекти № 7203
Президента України та № 6773 групи депутатів щодо
обмеження недоторканості народних депутатів.

Детективи НАБУ відпустили Розенблата - ЗМІ
Детективи НАБУ відпустили народного депутата Борислава
Розенблата після того, як зняли з літака і не дали вилетіти до
Німеччини.Про це повідомили "Українській правді" в
Національному антикорупційному бюро ...

Кривава ДТП у Харкові: дівчина-водій Lexus
відмовилася від пояснень
Дівчина, що була за кермом Lexus, від удару якого в Харкові
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загинули 5 осіб, а постраждали шестеро, відмовилася від дачі
пояснень.Про це повідомив начальник слідчого управління
ГУ НП в Харківській області Сергій Чиж під час брифінгу 19
жовтня.

Суд ЄС визнав законним замороження активів
Януковичів
Суд Євросоюзу визнав законним замороження активів
колишнього президента України Віктора Януковича та його
сина Олександра.Рішення Суду ЄС було оприлюднено у
четвер у Люксембурзі, повідомляє власний кореспондент
Укрінформу.

УКРАЇНА І СВІТ
Мовне питання: Ващиковський відмовив
Будапешту в підписанні спільного листа Києву
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто пропонував польському
колезі Вітольду Ващиковському написати спільного листа на
адресу української влади щодо закону "Про освіту", але
польський міністр відмовився.

В Україну їде делегація Ради Європи
Керівництво Конгресу місцевих і регіональних влад Ради
Європи відвідає Україну 21-22 листопада. Відповідне рішення
було прийнято
Страсбурзі. Про

під час зустрічі Бюро Конгресу в
це повідомила віце-президент Палати

регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи,

ЄБРР випустив облігації на $10 мільйонів "під
гривню"
Європейський

банк

реконструкції та

розвитку випустив

єврооблігації з прив'язкою до гривневих активів.Про це
повідомляє FinClub, наголошуючи, що випуск відбувся ще 2
серпня, але про нього стало відомо тільки зараз.

Ягланд їде до Москви говорити про подальшу
участь РФ у ПАРЄ – джерело
В ході візиту Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна
Ягланда до Росії буде розглянуте питання подальшого
співробітництва Росії з організацією, а також виплата Росією
частки до бюджету організації, що наразі використовується
Кремлем як елемент шантажу.

Кулеба розповів, як спілкується з росіянами у
Раді Європи
Постійне представництво України при Раді Європи не має
жодних контактів з представниками Російської Федерації при
організації,
натомість
єдиним
методом
лишається взаємний дипломатичний троллінг.
http://ke.am/IbZqP7WDMuq

спілкування

2/6

19.10.2017

Єдина країна - Дайджест 19.10.17

Інтерконектор з Польщею дозволить Україні
стати газовим хабом - Укртрансгаз
На думку голови ПАТ “Укртрансгаз” Павела Станьчака,
інтерконектор з Польщею дасть можливість Україні стати
газовим хабом.Про це Станьчак сказав під час українськопольського газового форуму у Вроцлаві заявив,

ОБСЄ продовжила мандат місії на українськоросійському кордоні
Організація з безпеки і співробітництва в Європі продовжила
на квартал мандат СММ у пунктах пропуску на українськоросійському кордоні "Гуково" і "Донецьк". Про це
кореспондентові Укрінформу повідомили у секретаріаті
організації у Відні.

Суд Києва дозволив стягнути 171 мільярд з
усього майна Газпрому
Господарський суд міста Києва задовольнив клопотання
АМКУ та виконавчої служби Мін'юсту та змінив спосіб
виконання судового рішення щодо стягнення з "Газпрому"
штрафу в 171 млрд грн.

Україна і Молдова ухвалили план демаркації
кордону на 2018 рік
Спільна українсько-молдавська демаркаційна комісія на 60му засіданні у Кишиневі ухвалила План демаркації українськомолдавського державного кордону на 2018 рік та погодила
алгоритм виконання ...

Японія підтримує введення миротворців на
Донбас
Японія підтримує ідею введення миротворчої місії ООН на
окуповану територію Донбасу.Про це заявив журналістам
Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Шигекі
Сумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

ПРАВА ЛЮДИНИ
ФСБ "шиє" Павлу Грибу підготовку теракту в
школі – російські ЗМІ
Незаконно затриманий громадянин України Павло Гриб,
який

знаходиться

в

слідчому

ізоляторі

Краснодару,

обвинувачується російською владою в підготовці теракту в
школі.

"Інтер" порушив права дитини: Лутковська
просить Нацраду відреагувати
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Валерія Лутковська звернулася до голови Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення Юрія
Артеменка щодо порушення прав дитини телеканалом "Інтер".
http://ke.am/IbZqP7WDMuq
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У Петербурзі та Москві пройшли пікети на
підтримку кримських татар
Громадські

активісти

Петербурга

та

Москви

провели

щомісячну серію пікетів на підтримку кримських татар увечері
18 жовтня (на згадку про депортацію кримських татар 18
травня 1944 року).

За три роки окупації у Криму вбили вісім
кримських татар - експерт
Російська Федерація здійснює ксенофобську політику щодо
корінного народу Криму та систематично працює над тим, щоб
дискредитувати імідж кримських татар на міжнародній
арені.Про
це
заявив
голова
правління
ГО
«Кримськотатарський ресурсний центр» Ескендер Барієв ...

УКРАЇНА
Суд повернув Укртелеком у державну власність
Господарським судом міста Києва ухвалено рішення за
позовом Фонду держмайна, яким розірвано договір купівліпродажу акцій ПАТ «Укртелеком» компанією ТОВ «ЕСУ». Про
це повідомляється на сайті суду.

Укрпошта піднімає тарифи: посилки за кордон
здорожчають на 43%
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв’язку та
інформатизації (НКРЗІ), затвердила нові граничні тарифи на
універсальні послуги поштового зв’язку, відповідно до яких з
наступного року послуги

Київенерго не може визначитись з початком
опалювального сезону
Компанія "Київенерго" заявляє, що неврегульована ціна на газ
перешкоджає повноцінному початку опалювального сезону в
Києві.Про це заявляє компанія "Київенерго", яка, згідно з
нещодавнім рішенням київських депутатів, постачає тепло ...

Прокуратура нарахувала 13 тисяч незаконних
авіарейсів у Крим
Прокуратура АРК встановила 182 іноземців, які вчинили
незаконні

в'їзди

на

територію

окупованого

Криму,

і

зафіксувала близько 13 тисяч порушень повітряного простору
іноземними повітряними суднами.

ЕКСКЛЮЗИВ
«Собчак – проти всіх». Але за кого?
Навіщо телеведуча каже, що йде на «президентські вибори»?
Ну ось, нарешті, здійснилося. Секрет Полішинеля став
фактом Полішинеля. У ролі цього блазня з відблиском
імпортного шику – Ксенія Собчак, яка офіційно заявила, що
http://ke.am/IbZqP7WDMuq
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Особливості політичного «бабиного літа» в
Маріїнці (Аналітика)
Опозиційні протести під Верховною Радою зіткані як мох,
трава ще й Гапка крива – одні хочуть реформ, інші –
дестабілізації.Мітинг за «велику політичну реформу» під
стінами Верховної Ради залишається фактором

СУСПІЛЬСТВО
Чи потрібен Закарпаттю ще один
«Буковель»? (Аналітика)
Заплановане в області будівництво курорту «Свидовець», що
має стати крутішим за відомий «Буковель», обростає
скандаламиУперше про цю ідею – зведення на Закарпатті
двійника «Буковелю», ба навіть

Відомий український бренд зняв нову колекцію в
Парижі
Український бренд Poustovit провів зйомку нової веснянолітньої колекції на вулицях Парижа. Над кампейном
працювала
фотограф
Олександра
Серафимович,
пише "Новое время".

Уперше в Ізраїлі пройде фестиваль української
пісні
З 16 по 21 грудня в Ізраїлі вперше відбудеться міжнародний
фестиваль-конкурс української пісні. Про це
повідомляє Global Ukraine News."У конкурсі оголошено дві
номінації: естрадний і академічний вокал. Брати участь у
заході можуть професійні

Емігрантка з України побореться за титул “Міс
Франція-2017”
Переможниця

конкурсу

краси

"Міс

Пікардія-2017"

у

французькому місті Бове, якою стала 19-річна українка
Пауліна

Прилуцька,

представить

свій

регіон

на

всефранцузькому рівні.
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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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