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Точка зору

Суспільство

ТОП
У

Вільнюсі

сьогодні

представлять

“план

Маршалла” для України
У
литовському
Сеймасі
у
понеділок
відбудеться
представлення “Європейського Плану для України”, який ще
по-іншому називають “планом Маршалла”.

Онищенко заявляє, що у Німеччині шукає бізнес,
а не прихисток
Народний депутат України Олександр Онищенко планує
отримати в Німеччині робочу візу, а не громадянство.Про це
він заявив журналісту "Української правди", спростовуючи
інформацію німецького медіа-ресурсу "Deutsche Welle".

У "Райських паперах" фігурують друг Януковича
та колишній віце-прем'єр України
Екс-нардеп від Партії регіонів, друг Януковича, Антон
Пригодський та колишній віце-прем'єр від Радикальної партії
Валерій Вощевський стали фігурантами масштабного
журналістського розслідування офшорних рахунків під назвою
"Райські папери".

Суд відпустив Колмогорова і відправив справу
на "друге коло"
https://dinam.esclick.me/J6MRyWQpoGq
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Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і
кримінальних справ (ВССУ) прийняв рішення відправити
справу засудженого до 13 років прикордонника Сергія
Колмогорова для повторного розгляду.

Деяким пенсіонерам вигідніше перейти зі
спецпенсії на звичайну - Розенко
Нині в Україні складається ситуація, коли вигідніше
отримувати пенсії за законом про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування, ніж за спеціальним законом.

УКРАЇНА І СВІТ
Канаду
варто
залучати
українських літаків – посол
Від

залучення

канадських

до

компаній

виробництва
до

виробництва

українських літаків найбільше виграє ДП «Антонов».Про це
кореспондентові Укрінформу розповів посол України
в Канаді Андрій Шевченко.

Вражений "Райськими паперами" єврокомісар
закликає створити реєстр порушників
Європейський комісар з питань економіки П’єр Московісі
вважає шокуючими дані, представлені у матеріалах
розслідування "Райські папери" ("Paradise Papers") щодо
ухилення від сплати податків, та закликав створити реєстр
порушників.

Клімкін просить ЄС і G7 направити представників
на суд у справі Гриба в Росії
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив,
що незаконно утримуваний в Росії Павло Гриб потребує
допомоги, і Україна вимагає від РФ надати доступ до нього
українським лікарям.

Гриневич у НАТО пояснила переваги закону про
освіту для дітей нацменш
Українська сторона пояснила в НАТО переваги мовної статті
нового закону про освіту для дітей національних меншин.Про
це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич після
зустрічі з послами країн НАТО у Брюсселі, ...

Платформи європейської пам'яті
Умерову в Парижі вручать премію

та

совісті:

У вівторок в Парижі відбудеться вручення премії "Платформи
європейської пам'яті й совісті" заступникові голови Меджлісу
кримськотатарського народу Ільмі Умерову.Про це в
понеділок на прес-конференції в Укрінформі повідомив член
Меджлісу

https://dinam.esclick.me/J6MRyWQpoGq
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Скандал з ніжинським ансамблем у Празі: поїздку
організовувала львівська фірма
Організатором поїздки ніжинського ансамблю "Народна
криниця" до столиці Чехії, де їм запропонували виступати у
Російському науково-культурному центрі, було львівське
творче об’єднання "Галицькі музи".

УКРАЇНА
Порошенко підписав
довірчі послуги

закон

про

електронні

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про
електронні довірчі послуги», спрямований на реформування
національної нормативної бази у сфері електронного
цифрового підпису шляхом імплементації законодавства
Європейського Союзу.

Нацбанк перейшов на модернізовану Систему
електронних платежів
Національний банк України 3 листопада 2017 року впровадив
у експлуатацію нове модернізоване покоління державної
системи
електронних
міжбанківських
розрахунків. Як зазначається в прес-релізі на сайті ...

Авіалінії Антонова: у лоукост-базу в Гостомелі
треба інвестувати мільярд
Щоб створити інфраструктуру, яка дозволила б обслуговувати
рейси лоукост-авіакомпаній на базі аеродрому в Гостомелі,
знадобиться мільярд гривень інвестицій або державної
фінансової підтримки.

ПРАВОПОРЯДОК
111 кандидатів у верховні судді. Як їх обирали?
Рік тому розпочався перший в історії України конкурс
кандидатів на посади суддів Верховного суду України. Як ми
пам`ятаємо, 29 вересня Вища рада правосуддя оголосила
прізвища 111 кандидатів на ...

Шкіряк прокоментував "качку" про своє побиття:
Живее всех живых
Радник міністра зовнішніх справ Зорян Шкіряк заперечує, що
його побили під приміщенням Вищого господарського суду
України, де у понеділок відбувається розгляд касаційної
скарги на вирок учаснику АТО, прикордоннику Сергія
Колмогорову.

Вбивство Аксельрода: поліція розслідує три
версії
Харківські правоохоронці відпрацьовують три версії загибелі
бізнесмена Едуарда Аксельрода при обстрілі Audi.Про це
розповів журналістам начальник слідчого управління ГУ
https://dinam.esclick.me/J6MRyWQpoGq
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Нацполіції у Харківській області Сергій Чиж, повідомляє
кореспондент Укрінформу.

ГПУ займеться містами, де
опалювального сезону - Зубко

зірвали початок

Звернення про неналежну підготовку до опалювального
сезону щодо посадових осіб Шепетівки, Сміли, Славутича і
Коцюбинського будуть передані до Генеральної прокуратури.

ЕКСКЛЮЗИВ
Волкер не поспішає укладати мир з Сурковим.
Йому не пече (Аналітика)
Український посол у Белграді навряд чи сказав те, що сказав,
з власної ініціативи. Але підстави для того булиУ Міністерстві
закордонних справ Сербії зробили “останнє попередження”
послу України в Белграді Олександру Александровичу, ...

Україні потрібен центральний орган, який би
контролював використання коштів ЄС - Андрюс
Кубілюс, екс-прем'єр-міністр Литви (Інтерв'ю)
Ініціатива Литви щодо надання міжнародної економічної
допомоги Україні під назвою "Європейський план для
України" (так
продовжує ...

званий

"план

Маршала"

для

України)

СУСПІЛЬСТВО
Україна - у п'ятірці країн, які найшвидше реагують
на запити щодо свободи слова - МІП
Україна вже надала 24 відповіді щодо загрозливих ситуацій зі
свободою слова на Платформу Ради Європи для захисту
журналістики і безпеки журналістів.

Вакарчук назвав головне завдання українців
Українці повинні поширювати свій генокод по всьому світу,
але щоб це було доступно і зрозуміло для Заходу. Таку думку
висловив лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук на
зустрічі із українською діаспорою в Нью-Йорку. Відео із
дискусії опублікував організатор заходу "Razom for Ukraine"
у Фейсбуці.

На Чернігівщині поховали 117-річну жінку, яка
була найстарішою в Україні
У селі Жадове Семенівського району Чернігівської області
померла

117-річна

Христина

Нагорна,

занесена

до

Національного реєстру рекордів як найстаріша жителька
України.
https://dinam.esclick.me/J6MRyWQpoGq
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Українська модель plus-size позмагається за
титул "Міс світу" в Сінгапурі
28-річна киянка Вікторія Щєлко представить Україну на
конкурсі краси Miss Top of the World Plus Size 2017, який
розпочинається 8 листопада і триватиме шість днів у
Сінгапурі.

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

https://dinam.esclick.me/J6MRyWQpoGq
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