
25.10.2017 Єдина країна - Дайджест 25.10.17

http://ke.am/IlFvYUQTMuq 1/6

✕

ТОП
Голова Меджлісу розповів, хто був задіяний у

звільненні Умерова і Чийгоза

У звільненні Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза було задіяно

безліч людей - від глави Української держави та президентів

інших країн. Меджліс і далі буде робити все можливе, щоб

радість звільнення увійшла в кожну кримськотатарську

родину.

НАЗК перевірить виграш Ляшка

Національне агентство з питань запобігання корупції у

найближчий час перевірить декларацію лідера "Радикальної

партії" Олега Ляшка, який задекларував три виграші в лотерею

на суму понад півмільйона 

Суд відправив Коханівського під домашній

арешт з браслетом

Суд прийняв рішення обрати міру запобіжного заходу лідеру

“добровольчого руху ОУН” Миколі Коханівському у справі про

хуліганство у вигляді домашнього арешту із застосуванням

електронного браслету.

Геращенко розповіла, як ФСБ змушувала

Умерова і Чийгоза писати “чолобитну”
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Топ новини Світ Україна Точка зору Суспільство

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2331464-golova-medzlisu-rozpoviv-hto-buv-zadinij-u-zvilnenni-umerova-i-cijgoza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2331515-nazk-perevirit-vigras-laska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2331538-sud-vidpraviv-kohanivskogo-pid-domasnij-arest-z-brasletom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2331428-gerasenko-rozpovila-ak-fsb-zmusuvala-umerova-i-cijgoza-pisati-colobitnu.html
http://esputnik.com/
https://www.ukrinform.ua/block-topnews
https://www.ukrinform.ua/rubric-world
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy
https://www.ukrinform.ua/block-analytics
https://www.ukrinform.ua/rubric-society
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Російське ФСБ виставляло однією з передумов звільнення

Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза, аби вони написали прохання

про помилування президенту РФ Володимиру Путіну.

УКРАЇНА І СВІТ
Мінгареллі назвав чотири складові ефективного

впровадження асоціації з ЄС

Посол Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі

запропонував українській владі чотири складові щодо

ефективного впровадження Угоди про асоціацію України з ЄС

та моніторингу стану її виконання.

Порошенко обговорить із Волкером звільнення

заручників

Одним з питань запланованої зустрічі Президента України

Петра Порошенка та Спецпредставника Держдепартаменту

США Курта Волкера буде питання звільнення українських

заручників на окупованому Донбасі та політв’язнів на

території РФ.

У Держдепі США пояснили затримку нових

санкцій проти Росії

Державний департамент США поки працює над визначенням

осіб та організацій з Росії, пов'язаних із російською обороною

та розвідкою, на яких можуть бути накладені нові штрафні

санкції.

У світових "чорних списках" - 161 українська

компанія

За даними аналітичної системи YouControl, серед

міжнародних санкційних списків було знайдено 434 публікації,

що стосуються 161 української компанії. Про це з посиланням

на прес-службу YouControl повідомляє БізнесЦензор.

Спецслужби Чехії повідомили про дії російських

шпигунів проти України і ЄС

Служба безпеки та інформації Чехії (BIS) оприлюднила річний

звіт, в якому йдеться про підвищення активності російських і

китайських шпигунів на території країни.

Штайнмайєр: Донбас - один із головних каменів

спотикання між ФРН і Росією

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр

переконаний, що ініціативи з миротворчої місії ООН

на Донбасі мають зважати на думку України про цю

місію.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2331246-mingarelli-nazvav-cotiri-skladovi-efektivnogo-vprovadzenna-asociacii-z-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2331524-porosenko-obgovorit-iz-volkerom-zvilnenna-zarucnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2331175-u-derzdepi-ssa-poasnili-zatrimku-novih-sankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2331304-u-svitovih-cornih-spiskah-161-ukrainska-kompania.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2331008-specsluzbi-cehii-povidomili-pro-dii-rosijskih-spiguniv-proti-ukraini-i-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2331031-stajnmajer-donbas-odin-iz-golovnih-kameniv-spotikanna-miz-frn-i-rosieu.html


25.10.2017 Єдина країна - Дайджест 25.10.17

http://ke.am/IlFvYUQTMuq 3/6

ПРООН реалізує в Україні проект зі зміцнення

бізнес-об'єднань підприємств

Проект ПРООН «Зміцнення бізнес-об'єднань малих і середніх

підприємств» має на меті прискорити розвиток малого

підприємництва через зміцнення потенціалу бізнес-

асоціацій. Про це під час презентації результатів інноваційної

пілотної навчальної програми для 

ПРАВОПОРЯДОК
Під Радою не "Донбас", а "ряжені" Семенченка -

командир батальйону

Керівництво та бійці батальйону ЗСУ "Донбас-Україна"

виступили зі зверненням, у якому наголосили, що вони не

мають жодного відношення до будь-яких акцій протесту біля

Верховної Ради.

Мартиненку повідомили про підозру у

заволодінні майном Енергоатому

Екс-нардепу Миколі Мартиненку повідомили про підозру у

заволодінні майном ДП «НАЕК «Енергоатом».Про це

повідомила прес-служба НАБУ. «25 жовтня детективи

Національного ...

Януковичу знову міняють адвоката

Оболонський районний суд ухвалив рішення про заміну

адвоката екс-президента Віктора Януковича Максима

Гераська у справі про держзраду іншим

захисником. Відповідне рішення у середу оголосив

головуючий суддя Владислав Дев'ятко, 

ЕКСКЛЮЗИВ
Мандати для «мукаючого» стада: чи

вироджується український парламентар?

(Аналітика)

Чи с правді інтелектуальній рівень сьогоднішніх депутатів

нижчий, ніж тих, хто обирався у перших скликаннях?…

Напевно, В'ячеслав Чорновіл умів матюкатися, але не

пам'ятаю, щоб це звучало в стінах Верховної Ради.. 

Послухай, що говорить Собчак, і скажи, що буде

з Росією (Аналітика)

Її слова, сказані публічно, свідчать: питання приналежності

Криму залишається у російському дискурсі - гострим і

остаточно не вирішеним Ви, мабуть, уже помітили цю

ментальну зміну в українцях: нас уже практично не цікавлять 

УКРАЇНА
СБУ розповіла, як російські спецслужби

вербують заробітчан із України

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2331177-proon-realizue-v-ukraini-proekt-zi-zmicnenna-biznesobednan-pidpriemstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2331265-bataljon-donbas-zodnim-cinom-ne-pidtrimue-protest-pid-radou-komandir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2331096-anukovicu-znovu-minaut-advokata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2331245-mandati-dla-mukaucogo-stada-ci-virodzuetsa-ukrainskij-parlamentar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2331345-posluhaj-so-kaze-sobcak-i-skazi-so-bude-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2331205-sbu-rozpovila-ak-rosijski-specsluzbi-verbuut-zarobitcan-iz-ukraini.html
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Співробітники Служби безпеки України протягом 2016-2017

років зафіксували понад п'ятдесят спроб вербування

українських заробітчан спецслужбами РФ.

Пестунчик долі: соцмережі вражені радикальним

"виграшем" Ляшка

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко задекларував три

виграші у невказаній лотереї компанії УНЛ ("Суперлото",

"Кено", "Лото Максима"): 283 560, 153 485 і 134 000 гривень. 

На Ірину Геращенко подав до суду екс-

беркутівець

Колишній беркутівець, який фігурує у списках бойовиків для

обміну заручниками, подав до суду позов про захист честі та

гідності на першого заступника Голови Верховної Ради

України, представника України в ...

СУСПІЛЬСТВО
В листопаді Барселона побачить українську моду

15-16 листопада в Барселоні відбудуться Дні української моди

з виставкою-шоу "Естетика емоцій" ("La estetica de la

emocion") від українського бренду TKANA.UA. 

Укрзалізниця планує ввести єдиний квиток на

поїзди та автотранспорт

ПАТ "Укрзалізниця" планує ввести єдиний квиток на поїзди та

автотранспорт.Про це сказав у середу на засіданні уряду в.о.

голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов,

повідомляє Укрінформ.

Українка вкотре стала обличчям нової колекції

Valentino

Українська модель Юлія Ратнер знялася в рекламній

кампанії відомого італійського бренду Valentino Resort

2018. Українка разом з іншими моделями позувала у

шовкових сукнях на баскетбольному майданчику,

пише gazeta.ua.

Віденський бал: ті, хто не може ходити, чекають,

щоб станцювати

У КМДА триває підготовка до головного балу столиціПід чарівні

звуки канону Пахельбеля у колонній залі КМДА кружляють

пари. Так проходить генеральна репетиція дитячого

Віденського балу, який відбудеться 28-го жовтня.

В Україні створять електронний реєстр листків

непрацездатності

Мінсоцполітики, Міністерство охорони здоров'я, Фонд

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2331251-pestuncik-doli-socmerezi-vrazeni-radikalnim-vigrasem-laska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2331301-na-irinu-gerasenko-podav-do-sudu-eksberkutivec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2331223-v-listopadi-barselona-pobacit-ukrainsku-modu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2331366-ukrzaliznica-planue-vvesti-edinij-kvitok-na-poizdi-ta-avtotransport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2331311-ukrainka-vkotre-stala-obliccam-novoi-kolekcii-valentino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2331413-videnskij-bal-ti-hto-ne-moze-hoditi-cekaut-sob-stancuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2331536-v-ukraini-stvorat-elektronnij-reestr-listkiv-nepracezdatnosti.html
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соціального страхування спільно з проектом "Разом проти

корупції" розпочнуть роботу над створенням електронного

реєстру листків непрацездатності.

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

http://ke.am/IlFvYUQTMuq
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