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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

ТОП
Порошенко ініціював засідання Консультаційного
Комітету президентів України та Польщі
Президент України Петро Порошенко ініціював проведення
надзвичайного
засідання
Консультаційного
Комітету
Президентів України та Польщі

Луценко
спростовує
Онищенка з Ощадбанку

зникнення

мільйонів

Інформація Національного антикорупційного бюро про
зникнення з рахунків Ощадбанку 156,8 млн доларів не
відповідає дійсності - ці гроші конфісковані у Держбюджет.

Онищенко про "зниклі" з Ощадбанку гроші: Не
моє. Може, Януковича
Народний депутат-утікач Олександр Онищенко стверджує, що
не має стосунку до арештованих коштів компанії Quickpace
Limited, про зникнення яких заявило НАБУ.

Комітет міністрів РЄ визнав прогрес України у
проведенні реформ
Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у вівторок визнав
прогрес України у децентралізації, антикорупційній та судовій
https://dinam.esclick.me/JAue9D32aGq
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реформі.Це рішення вже привітав Президент України Петро
Порошенко, повідомляє кореспондент Укрінформу у
Страсбурзі.

Кабмін монетизував розрахунки за субсидіями Данилюк
Уряд прийняв рішення про монетизацію розрахунків за
субсидіями між постачальниками житлово-комунальних
послуг та бюджетом. Дія механізму розпочнеться з 1 січня
2018 року.

УКРАЇНА І СВІТ
Здатність допомогти Україні стане “лакмусовим
папірцем” для ЄС - Лінкявічюс
Євросоюз

підтримує

Україну,

але

цього

недостатньо.

Потрібна допомога у проведенні реформ.Про це під час
Варшавського безпекового форуму (WSF) заявив глава МЗС
Литви
Лінас
Укрінформу.

Лінкявічюс,

повідомляє

кореспондент

НАТО непокоять спроби Угорщини блокувати
заходи України з Альянсом
У штаб-квартирі НАТО стурбовані спробами Угорщини
заблокувати євроатлантичну інтеграцію України через мовне
питання.Про це заявила віце-прем’єр-міністр України з
питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна ...

Україна розірвала угоду з РФ про поставки зброї
та військової техніки
Кабінет міністрів ухвалив проект постанови про припинення
дії угоди між урядом України і урядом Російської Федерації
про порядок взаємних поставок озброєння і військової
техніки, комплектуючих виробів

Канада пом’якшила візові вимоги до українців
Із цього місяця українцям знадобиться менше документів,
аби отримати довгострокову візу до Канади.Як повідомили
кореспондентові Укрінформу в посольстві Канади в Україні,
спрощення стосується вимог до підтвердження фінансового
стану заявника.

Єврокомісія схвалила рішення,
заблокувати Nord Stream 2

яке

може

Єврокомісія висунула законодавчі пропозиції, за якими усі
газопроводи, які заходять на територію ЄС з третіх країн,
повинні відповідати європейському законодавству у сфері
енергетики.

https://dinam.esclick.me/JAue9D32aGq
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Україна
відкрила
Флоренції

почесне

консульство

у

У вівторок, 7 листопада, в італійському місті Флоренція
розпочало роботу почесне консульство України.Про це
повідомляється на офіційному сайті Посольства України в
Італії. "Відбулось урочисте відкриття офісу Почесної
консульскої установи в м.Флоренція за

ЄІБ виділить 120 мільйонів євро на підвищення
енергоефективності вишів
Верховна Рада ратифікувала фінансову угоду між Україною та
Європейським інвестиційним банком, що передбачає
залучення позики у сумі 120 мільйонів євро для реалізації
проекту «Вища освіта України».

У США розпочалися заходи до 85-х роковин
Голодомору в Україні
У Сполучених Штатах розпочався масштабний комплекс
заходів зі вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні
1932-33 років та визнання його геноцидом українського
народу.

ЕКОНОМІКА
Монетизація субсидій створить конкуренцію на
ринку газу для населення - Кістіон
Рішення про монетизацію субсидій на рівні постачальників
житлово-комунальних послуг дозволить створити конкуренцію
на ринку газу для населення та залучити нових трейдерів.

Польські журналісти з’ясували,
“гуляє” вугілля з “Л/ДНР”
Вугілля

типу антрацит

з

як

Європою

окупованих регіонів

Донбасу

потрапляє в кілька країн ЄС.Про це йдеться в розслідуванні
журналістів польського видання Dziennik Gazeta Prawna.“Ми
знаємо, що вугілля потрапляє принаймні до п'яти країн ЄС,
зокрема Австрії та Італії.

"Укрпиво"
пояснило,
чому
хмільного напою поменшає

вітчизняного

За 10 місяців 2017 року в Україні було вироблено 153,2 млн
дал, що становить 98,6% до аналогічного періоду 2016
року.Про

це

повідомляє

Українська

галузева

компанія "Укрпиво".

ПРАВОПОРЯДОК
НАБУ: Арештовані кошти Онищенка зникли з
рахунків "Ощадбанку"
Заяви народного депутата Тетяни Чорновол про наміри
Національного

антикорупційного

https://dinam.esclick.me/JAue9D32aGq
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народному депутату Олександру Онищенку, організатору так
званої «газової схеми», що

З'явилися кадри нападу охоронців Медведчука
на журналістів "Схем"
Відео нападу охоронців Віктора Медведчука на знімальну
групу

оприлюднила

редакція

програми

журналістських

розслідувань "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода і
телеканалу "UA:Перший".

Справа рюкзаків: у САП підтвердили арешт
майна Чеботаря і сина Авакова
На майно Олександра Авакова та екс-заступника міністра
внутрішніх

справ

України

Сергія

Чеботаря

накладено

арешт.Про це повідомляє Радіо Свобода.

Європейський суд скасував санкції проти ексдепутата Іванющенка
Європейський суд загальної юрисдикції скасував санкції щодо
колишнього

народного

депутата

України

Юрія

Іванющенка.Рішення від 8 листопада опубліковано на сайті
суду, повідомляє "Європейська правда".

ЕКСКЛЮЗИВ
Польща пресингує Україну. Але то не футбол, а
шантаж (Аналітика)
Останні дії та заяви польської верхівки, схоже, свідчать про те,
що поляків не влаштовує «статус-кво» у питанні, кому яка
територія належить ...

Чим

займаються

угорські

приватні

виші

в

Україні? (Аналітика)
Державні освітні контролери мали б уважніше придивитися до
вишів,

які

допускають

в

своїх

педагогічних

рядах

антиукраїнську діяльністьДоки Венеціанська комісія вивчає
відповідність мовної статті Закону України «Про освіту»
європейському цінностям та законодавству, ...

СУСПІЛЬСТВО
Україна хоче стати провідним європейським
центром сільського туризму
Мінагрополітики зацікавлене у диверсифікації економічної
діяльності в сільській місцевості, одним із видів якої є
сільський туризм. Про це заявив заступник міністра аграрної

Кабмін підняв стипендії студентам
Із

1

листопада

стипендії

українських студентів

будуть

підвищені на 18%.Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир
Гройсман під час засідання уряду, повідомляє кореспондент
Укрінформу."Із 1 листопада ми підвищуємо стипендії - як ...
https://dinam.esclick.me/JAue9D32aGq
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Учасниця з України підкорила
еволюційний конкурс краси

Всесвітній

21-річна українка Дар’я Фещенкова виборола титул "Miss
Progress Cultural Integration 2017" на Всесвітному конкурсі
"Miss Progress International 2017" ("Жінки за прогрес"), який
нещодавно проходив у Італії.

Президент привітав Національну оперу України зі
150-річчям
Президент Петро Порошенко привітав Національну оперу
України зі 150-річним ювілеєм.Вітання розміщено на сторінці
глави держави у Facebook.«Своє 150-річчя святкує сьогодні
Національна опера України. Саме тут вперше українською ...

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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