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✕

ТОП
Київ і Анкара не розкриватимуть всіх деталей

звільнення Чийгоза і Умерова

Україна і Туреччина домовилися не розкривати всіх деталей

звільнення заступників голови Меджлісу кримськотатарського

народу Ахмета Чийгоза і Ільмі Умерова, оскільки цей досвід

може знадобитися для звільнення інших заручників.

Слідство назвало три основні версії теракту біля

телеканалу "Еспресо.TV"

Слідство розглядає три основні версії теракту поблизу

телеканалу "Еспресо.TV", унаслідок якого загинуло дві

людини. Про це сказав на прес-конференції перший

заступник прокурора м. Києва Павло Кононенко, ...

Волкер обговорив із Клімкіним роль ООН в

імлементації "Мінська"

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт

Волкер і міністр закордонних справ України Павло Клімкін

обговорили українське бачення допомоги ООН в імлементації

Мінських угод.

Умеров і Чийгоз зустрілися з президентом

Туреччини

Отправитель: "Укрінформ" <mvkor@ukrinform.com>

Тема письма: Єдина країна - Дайджест 26.10.17
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Заступники глави Меджлісу кримськотатарського народу в

Анкарі провели зустріч з президентом Турецької Республіки

Реджепом Ердоганом.Про це повідомив глава Меджлісу

кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

НБУ вперше за два роки збільшив облікову

ставку - до 13,5%

Національний банк України ухвалив рішення підвищити

облікову ставку до 13,5% з поточної у 12,5%.

Про це на брифінгу в четвер сказав в.о. голови НБУ Яків

Смолій, ...

УКРАЇНА І СВІТ
Євродепутат Гармс їде до Києва

Депутат Європарламенту, співголова парламентської

асамблеї Euronest (ЄП та його східні партнери - Вірменія,

Азербайджан, Грузія, Молдова і Україна) Ребекка Гармс

здійснить візит до Києва.

Україна ділитиметься з НАТО досвідом протидії

гібридним загрозам

Україна і НАТО співпрацюватимуть у питанні набуття досвіду в

протидії гібридним загрозам. Київ накопичив значний досвід у

протидії гібридній агресії Росії і готовий ділитися ним із

західними союзниками.

InformNapalm встановив понад 1000 кадрових

військових РФ на Донбасі

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm

встановила понад 1000 кадрових солдатів та офіцерів ЗС РФ,

які брали участь в агресії проти України на Донбасі й

виконували злочинні накази військово-політичного

керівництва.

Росія уникає переговорів у "нормандському

форматі" - Клімкін

Росія уникає переговорів у "нормандському форматі" для

врегулювання ситуації на Донбасі, але українська сторона

веде активні переговори щодо цього з німецькими,

французькими та американськими партнерами.

ЕКСКЛЮЗИВ
Україна назавжди виходить з транспортної

інфраструктури Російської імперії (Аналітика)

Магістраль Via Carpatia, яка з'єднає Балтійське і Чорне море,

зробить українські автошляхи частиною європейської

мережіЗначення документа, який минулої неділі міністри

інфраструктури України і Польщі 
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Трагедія і ганьба «Норд-Осту»: 15 років

напівправди, брехні, замовчувань (Аналітика)

Трагедія і ганьба «Норд-Осту»: 15 років напівправди, брехні,

замовчуваньП'ятнадцять років тому, 26 жовтня 2002 року, в

Москві закінчилася криза, пов'язана з «терактом на

Дубровці», він же - «трагедія «Норд-Осту».

УКРАЇНА
Мінприроди не проводило екологічну експертизу

для будівництва курорту "Свидовець

(Ексклюзив)

Міністерство екології та природних ресурсів не надавало

висновку державної екологічної експертизи щодо будівництва

туристичного комплексу "Свидовець" у Закарпатській області,

та навіть не отримували звернень і відповідних документів

для проведення такої експертизи.

Мосійчука перевезли до іншої лікарні

Постраждалого внаслідок вибуху біля телеканалу "Еспресо"

народного депутата Ігоря Мосійчука перевезли з київської

приватної клініки "Борис" до іншого лікувального закладу. Про

це повідомляє Еспресо.TV.У четвер після 17.00 машина

"швидкої" відвезла Мосійчука до того лікаря, в якого він вже ...

Найближчим часом ефект від "Кримнашу" в РФ

вичерпається - експерт

Наприкінці цього року ефект ейфорії від так званого

приєднання Криму до Росії вичерпається і на перше місце

там знову вийдуть соціальні проблеми, які останні кілька

років російське суспільство не порушувало. 

Аналітики назвали п'ять ознак підготовки РФ до

продовження війни на Донбасі

Кремль продовжує спроби чинити військовий тиск на Україну і

готується до продовження бойових дій на Донбасі.Про це

повідомляє група "Інформаційний спротив".Зокрема, за

даними "ІС", Росія під прикриттям підготовки до Чемпіонату 

ЕКОНОМІКА
Гройсман про повернення ПДВ: Систему

"відкатів" подолали

В Україні вдалося подолати систему, при якій отримання

підприємством компенсації податку на додану вартість було

неможливим без 10-30% хабарів. Про це Прем'єр-міністр

України Володимир Гройсман сказав на зустрічі з

представниками 

НБУ чекає від МВФ наступного року два транші на

$3,5 мільярда

У Національному банку очікують, що Україна у І кварталі 2018
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році отримає транш від МВФ в розмірі $2 млрд та ще один

транш протягом того ж року у розмірі $1,5 млрд.

НБУ погіршив прогноз інфляції

У Національному банку України погіршили прогноз інфляції

на кінець 2017 року до 12,2%.Про це на брифінгу у четвер

сказав в.о. голови НБУ Яків Смолій, повідомляє кореспондент

Укрінформу. "З огляду на прискорення інфляції впродовж

останніх місяців та нові проінфляційні фактори, ...

НБУ не заборонятиме російські рублі в Україні

Національний банк не має ніяких планів щодо подальшої

заборони стосовно обігу готівкових російських рублів на

території України.Про це під час брифінгу сказав заступник

голови НБУ Олег Чурій, повідомляє кореспондент

Укрінформу.

СУСПІЛЬСТВО
"Київський тиждень критики" покаже найцікавіші

фільми року

У столиці 26-29 жовтня вперше проходитиме фестиваль

"Київський тиждень критики", в ролі кураторів якого є

українські кінокритики, що включили в програму 4 фільми з

лайн-апів головних європейських ...

Брат Сталлоне передав лот для Віденського

балу і планує відвідати Україну

Американський співак та музикант Френк Сталлоне, брат

відомого актора Сильвестра Сталлоне, прийняв запрошення

київського голови Віталія Кличка відвідати Україну і передав

лот для благодійного аукціона, який відбудеться на ...

У Польщі висадиться український "театральний

десант"

З 2 по 5 листопада в Театральному інституті ім. Збіґнєва

Рашевського у Варшаві відбудеться перегляд українських

(незалежних) театрів.Про це йдеться на Facebook-

сторінці заходу.

Мова меншин і державний інтерес. Як

переконати незгодних?

Надії Москви на єдиний західний фронт проти українського

закону «Про освіту» не виправдалисяГостру реакцію кількох

країн на ухвалення Україною нового Закону «Про освіту»,

зокрема на ст. 7, яка регламентує питання мови в освіті, ...

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2332077-nbu-pogirsiv-prognoz-inflacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2332163-nbu-ne-zaboronatime-rosijski-rubli-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2331780-u-polsi-visaditsa-ukrainskij-teatralnij-desant.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2331886-mova-mensin-i-derzavnij-interes-ak-perekonati-nezgodnih.html


26.10.2017 Єдина країна - Дайджест 26.10.17

http://ke.am/InNLYgMfU8q 5/5

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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