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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

ТОП
Відмивав

гроші

Януковича:

Стали

відомі

подробиці звинувачень проти Манафорта
Колишній менеджер президентської кампанії президента
США Дональда Трампа Пол Манафорт та його бізнес-партнер
Річард Гейтс отримали через офшори понад $75 млн, частину
з яких встигли відмити.

Місцеві
вибори: нові
дані
ОПОРи
переможців від БПП та "Батьківщини"

про

На перших виборах до об'єднаних територіальних громад, що
відбулися 29 жовтня, від партії «Блок Петра Порошенка»
перемогли 60 кандидатів.Про це повідомив генеральний
директор Комітету виборців України Олексій Кошель у
понеділок на прес-конференції.

Fitch назвав суму наступного траншу МВФ для
України
Міжнародне рейтингове агентство Fitch очікує на наступний
траншу МВФ для України у розмірі близько $1,9 млрд після
затвердження бюджету на 2018 рік.Про це повідомляється на
офіційному сайті Fitch.

Мосійчук

наполягає,

https://dinam.esclick.me/Itb3o5UGa0q

що

за

ним

"полюють"
1/5

30.10.2017

Єдина країна - Дайджест 30.10.17

спецслужби РФ
Адвокати нардепа Ігоря Мосійчука готують звернення до
слідчих у справі про теракт 25 жовтня з вимогою додаткової
кваліфікації цього злочину - про подвійне вбивство і про замах
на державного діяча.

Як обрати сімейного лікаря: МОЗ оприлюднило
інструкцію
Українці можуть уже шукати собі лікаря первинної ланки, у
якого будуть обслуговуватися з початком медичної реформи.
Обрати фахівця можна незалежно від місця реєстрації
пацієнта, проживання чи сплати за

УКРАЇНА І СВІТ
Клімкін сказав, чим Росії вигідна ситуація в
Каталонії
Російська Федерація намагається використати нинішні події в
Каталонії, аби створити хибну думку про реальну ситуацію в
Європі та дестабілізувати ЄС.

Мовне питання: висновок Венеційської комісії
очікується 11 грудня – Гриневич
Висновок Венеційської комісії щодо закону України "Про
освіту" можна очікувати приблизно 11 грудня. Про це
повідомила міністр освіти та науки Лілія Гриневич в коментарі
телеканалу "112 Україна".

Україна проситиме Канаду про підтримку у G7 Гройсман
Україна хоче заручитися підтримкою Канади під час її
головування у "Великій сімці".Про це під час перебування у
Канаді сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман,
повідомляє кореспондент Укрінформу.

УКРАЇНА
Клімкін пояснив, чому не можна проводити
паралелі між Каталонією і Кримом
Паралелі між прагненням Каталонії до відокремлення від
Іспанії і окупацією Росією Криму неможливі, спільною є лише
спроба Росії вести гібридну війну і в Європі, і в Україні.

Порошенко
затвердив
приведення
бухгалтерського обліку до стандартів ЄС
Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення
змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких
положень».

Явка на виборах до ОТГ становила 48,2% - ОПОРА
https://dinam.esclick.me/Itb3o5UGa0q
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За результатами фіксації явки, середня активність виборців у
день голосування на перших місцевих виборах 29 жовтня
становила 48,2%.Про це поінформувала координатор
виборчих та парламентських програм громадянської ...

У бюджеті бракує 10 мільярдів на виплату
субсидій - Мінфін
Станом на 1 жовтня 2017 року зобов'язання за субсидіями
склали 71 млрд грн проти передбачених у бюджеті 61 млрд
грн.Про це в ефірі програми "Радіо Свобода" сказав заступник
міністра фінансів Сергій Марченко.

ЕКСКЛЮЗИВ
Децентралізація влади в Україні: з’явилися гроші
і нові керівники (Аналітика)
Напередодні чергової «порції» місцевих виборів у громадах,
Укрінформ спробував з’ясувати, як впродовж двох років
“живуть” уже створені ОТГ29 жовтня в окремих районах ...

Втеча від війни. Чи варто їхати з України?
(Аналітика)
Ішла жінка мирною вулицею - і отримала кулю в мозок,
поспішав додому відставник - і лежить у труні... «Якунов,
припиніть людей дурити. Ми тут поляжемо, а молодняку
забиратися геть з України треба. Тут нічого не буде. Тим
більше, що війна на носі.

СУСПІЛЬСТВО
10 атмосферних фільмів на Геловін
Пропонуємо

добірку

фільмів

для

святкування Геловіну. Запаліть Ліхтар Джека та одягніть
страшний

костюм.

Все!

Атмосфера

для

перегляду

геловінських фільмів готова.

Україна може зіткнутися з дефіцитом робочої
сили вже за кілька років - експерт
Досвід сусідньої Польщі свідчить, що дешева робота сила
може призвести до дефіциту працівників уже в найближчому
майбутньому, і Україну така криза може спіткати вже в 20192020 роках.

Наркотична «суниця» - в школах України і в
катастрофічних обсягах (Аналітика)
«Суниця», «спайси», «солі» – ці незрозумілі дорослим написи
ледь не в кожному дворі – це ні що інше, як інтернет-реклама
наркотиків…Днями президент США Дональд Трамп оголосив
режим надзвичайного стану в системі охороні здоров’я у
зв’язку ...

https://dinam.esclick.me/Itb3o5UGa0q
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Держава платитиме сімейним лікарям за кожного
пацієнта напряму - МОЗ
Зміни

на

рівні

сімейних лікарів,

терапевтів,

педіатрів

розпочнуться вже з січня. Лікарі первинної ланки та заклади
охорони здоров'я первинної ланки будуть отримувати оплату
напряму від держави за кожного пацієнта.

Фонд Джоан Роулінг реформуватиме дитячі
інтернати в Україні
Благодійна фундація всесвітньо відомої письменниці Джоан
Роулінг
"Lumos"
у
рамках
пілотного
реформуватиме
інтернати, в яких живуть

проекту
діти
з

неблагополучних сімей та сироти на Житомирщині.

Більшість російських сімей хочуть, щоб їхні діти
знали українську - Гриневич
В Україні з'явився новий тренд - більшість російських сімей
прагнуть, щоб їхні діти володіли українською мовою і
здобували освіту саме в українських школах. На цьому
наголосила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич в
ефірі телеканалу "Еспресо", повідомляє кореспондент ...

Порошенко привітав українських винахідників із
"золотом" на олімпіаді з екології
Президент України Петро Порошенко привітав юних
українських винахідників, які здобули золоті нагороди на
міжнародній учнівській олімпіаді з екології у Бразилії. Про це
глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

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.
https://dinam.esclick.me/Itb3o5UGa0q
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