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звільнення керівників Меджлісу - Порошенко
Петро Порошенко заявив, що саме Президент Туреччини
Реджеп Ердоган попросив не оголошувати публічно про
домовленості щодо звільнення заступників голови Меджлісу
кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза.

Джемілєв про Путіна: Звір лишається звіром, він
просто йде на тактичні поступки
Президент РФ Володимир Путін пішов на звільнення
заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу
Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза, бо не хотів псувати стосунки з
президентом Туреччини ...

Україна не підтримує незалежність Каталонії Клімкін
Україна підтримує територіальну цілісність Іспанії у межах
міжнародно визнаних кордонів.Про це написав глава МЗС
Україна Павло Клімкін у своєму Twitter.

У ЄС пильно стежитимуть
Антикорупційного суду - Гармс
Україна
http://ke.am/Ip7OvJZjgOq
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антикорупційних інституцій, але у Євросоюзі очікують
створення Антикорупційного суду і будуть відстежувати цей
процес.

Держдеп затвердив список російських компаній,
з якими заборонено співпрацювати
Державний секретар США Рекс Тіллерсон затвердив список
російських підприємств та установ, співробітництво з якими
загрожуватиме санкціями американському бізнесу та
іноземним компаніям.

УКРАЇНА І СВІТ
ЄС виділяє майже €90 мільйонів на підтримку
реформ в Україні
Перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів та голова
Групи підтримки України Європейської комісії Пітер Вагнер
підписали дві угоди щодо співробітництва Уряду України та
ЄС на загальну суму 89,5 млн євро.

Санкції США буде складно скасувати, навіть коли
Росія піде з Донбасу і Криму - Пайфер
Санкції Конгресу США проти РФ буде важко скасувати, і це
займе тривалий час, навіть, якщо Росія зробить правильні
кроки - вийде з Донбасу та віддасть незаконно анексований
Крим.

Порошенко обговорив з керівником
модернізацію газових сховищ та ГТС

ENGIE

Президент України Петро Порошенко висловив задоволення
рівнем співпраці України з групою ENGIE, яка на сьогодні є
найбільшим європейським постачальником газу для
українських споживачів, під час зустрічі з її очільницею
Ізабель Кошер. .

Парубій - Волкеру: Для нас важливо, аби санкції
проти РФ зачепили енергосектор
Україна високо цінує запроваджений Сполученими Штатами
пакет санкцій проти Російської Федерації і вважає, що він має
розширюватися і на енергетичний сектор, а також очікує
рішення про надання Україні нелетальних озброєнь.

Собчак
відмовилася
агітацію в Криму

вести

передвиборну

Російська телеведуча Ксенія Собчак, РФ, яка заявила про
висування в президенти, запропонувала провести в
анексованому Криму новий незалежний референдум про
статус півострова.

http://ke.am/Ip7OvJZjgOq
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Росія розширила
України

продуктове

ембарго

для

Росія заборонила ввезення живих свиней і субпродуктів
великої рогатої худоби з Євросоюзу, США, Канади і кількох
інших країн.Про це йдеться в ухвалі уряду РФ. Заборона
діятиме до 31 грудня 2018 року для країн Євросоюзу, ...

Найбагатший бізнесмен РФ продав завод в
Україні
Російська компанія "Сєвєрсталь" оголосила про продаж
українського
підприємства
"Дніпрометиз".
Про
це
повідомляє LIGA.net з посиланням на прес-службу компанії.

УКРАЇНА
Український паспорт - 32-й у безвізовому
рейтингу
На

порталі

Passport Index було

опубліковано

рейтинг

паспортів різних держав світу, під час складання якого
враховувалася кількість країн, які власник паспорта може
відвідати без візи або з отриманням її на кордоні.

"Вертолітний майданчик
власності держави - ГПУ

Януковича"

вже

у

Гелікоптерний майданчик на Парковій дорозі в центрі Києва у
п'ятницю передано в управління державному підприємству
«Фінансування інфраструктурних проектів».

ЕКСКЛЮЗИВ
Після 2020 року теоретично ми зможемо
експортувати газ сусідам - Олег Прохоренко,
голова правління "Укргазвидобування" (Інтерв'ю)
Нещодавно у польському Вроцлаві відбувся III Енергетичний
конгрес, в рамках якого проведено українсько-польський
газовий форум. У ньому, зокрема, взяли участь і керівники
українських "Укргазвидобування" та "Укртрансгазу", ...

Україна-Канада: що змінилося за два роки
Трюдо? (Аналітика)
У відносинах Києва і Оттави чимало здобутків у всіх сферах...
крім однієїКоли рано вранці 20 жовтня 2015 року Джастін
Трюдо піднявся на сцену у своєму виборчому штабі у Монреалі
– усьому світові одразу стало зрозуміло, що Канада тепер
інша.

СУСПІЛЬСТВО
Після показу першого українського фільму в КНР
можемо очікувати на мільйон китайських
туристів - Валентин Коваль (Інтерв'ю)
http://ke.am/Ip7OvJZjgOq
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Фільм «Сторожова застава» можуть показати в кінотеатрах
Китаю. На такий результат розраховує Україна в рамках
співпраці з КНР, ...

Україна запроваджує іспит на громадянство: без
знання мови його і бути не може (Аналітика)
У

світі

вже

давно

зрозуміли,

наскільки

важливою

є

принциповість у міграційній політиці для забезпечення поваги
до державиДнями стало відомо, що Кабінет Міністрів України
планує запровадити сертифікаційний іспит з української мови,
зокрема і для отримання громадянства іноземцями.

Hello, Геловін: страшенно розмаїтий гід вихідним
Києвом (Афіша)
Моторошні вечірки, нічне «поїдання» реклами і старий
добрий джаз. Розказуємо і показуємо, як провести цей вікенд
у столиці. Ukrabilly Halloween. Що цікавого: До Геловіну ще
декілька днів, проте столиця вже в передчутті найстрашнішої
ночі року.

Австралійські ЗМІ назвали Київ "найкрутішим"
містом Європи
Австралійське видання Escape опублікувало статтю, в якій
назвало українську столицю місцем, яке впевнено дає фору
Берліну.Журнал
"Наш
переклад матеріалу.

Київ"

публікує

повний

Виробникам заборонять "ховати" склад
продуктів за маленьким шрифтом
Виробникам заборонять друкувати інформацію про склад
продуктів

шрифтом,

який

важко

прочитати.Про

це зазначив голова Держпродспоживслужби Володимир
Лапа.

http://ke.am/Ip7OvJZjgOq
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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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