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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

ТОП
Рада ухвалила закон про житлово-комунальні
послуги
Завдяки Закону 1581-д «Про житлово-комунальні послуги»
мешканці багатоквартирних будинків реально зможуть
впливати на надання якісних послуг по справедливій ціні.

Внесення В’ятровича у "чорний список" Польщі
наразі не підтверджено - Дещиця
Станом на зараз немає офіційного підтвердження того, що
голова Інституту національної пам’яті України Володимир
В’ятрович перебуває у “чорних списках” на в’їзд до Польщі.

Закон про Антикорупційний суд: Рада не змогла
вирішити "оргпитання"
Верховна Рада не змогла відкликати з порядку денного сесії
законопроект № 6011 "Про антикорупційні суди".Про це
повідомляє кореспондент Укрінформу.

Посольство Японії роз’яснило зміни у візовому
режимі з Україною
Визначено заходи зі спрощення візових вимог для
короткотермінового перебування для громадян України
https://dinam.esclick.me/JDNgxf4tAuq
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(власників звичайних закордонних паспортів), які набудуть
чинності з 1 січня 2018 року.Про це зазначили у Посольстві
Японії в Україні.

МОЗ “прокачав” назви медичних професій
В Україні з 1 листопада вступили у дію зміни до класифікатора
професій, в якому змінилися медичні посади. Про
це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
"Введені нові професійні назви: “лікар внутрішньої медицини”,
“асистент ерготерапевта”, “асистент фізичного терапевта”, ...

УКРАЇНА І СВІТ
Дуда розповів,
Україною

хто

“розхитує”

відносини

з

Історична політика є важливою для міждержавних відносин,
оскільки вона впливає на позицію країн і на відносини між
країнами. Про це заявив в ефірі радіо Plus президент Польщі
Анджей Дуда, коментуючи питання польсько-українських
відносин в історичній площині.

"Празька декларація" пропонує Заходу сім кроків
для протидії агресії Росії
Базований у столиці Чехії аналітичний центр "Європейські
цінності" оприлюднив "Празьку декларацію", в якій пропонує
лідерам країн Заходу механізм протидії агресії Росії.
Декларацію підписали 70 експертів з питань безпеки з
Європи та США, депутати з 21 країни.

Литовські депутати закликали
заважати євроінтеграції України

Будапешт

не

Екс-прем'єр Литви, парламентарій Андрюс Кубілюс ініціював
звернення від Сейму Литви до угорських депутатів з
проханням не блокувати рішення, які дозволили б Україні
зблизитися з Євросоюзом.

Опір
українців
ламали
резолюції Конгресу США

голодом.

Проект

Повний
текст
проекту
резолюції
Палати
Представників Конгресу США до 85-х роковин Голодомору в
УкраїніВ американському Конгресі розглянуть резолюцію,
приурочену до 85-х роковин Голодомору-геноциду в Україні.

Німецька DHL стверджує, що не порушує санкцій,
працюючи у Криму
Німецька логістична компанія DHL стверджує, що не порушує
міжнародного законодавства, працюючи у окупованому
Криму.Про це
Укрінформу.
https://dinam.esclick.me/JDNgxf4tAuq
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Doing Business: Україна уже на 35 місці за
можливістю отримати дозвіл на будівництво
Україна перемістилася у рейтингу Doing Business зі 140 на 35
місце в компоненті «Отримання дозволів на будівництво». У
наступному році в Уряді ставлять за мету увійти в ТОП-20 за
цим показником.

УКРАЇНА
Приватизація пройшла перше читання у Раді
Верховна Рада ухвалила в першому читанні внесений урядом
законопроект "Про приватизацію державного майна", яким
пропонується
приватизації.

удосконалити

процедури

здійснення

Розрив дипвідносин з РФ не можна прописати
поправкою до закону - Ірина Луценко
Питання розриву дипломатичних відносин України з
Російською Федерацією має регулюватися окремим законом,
а не однією поправкою у законопроекті про реінтеграцію
Донбасу.

Призначення
"правила гри"

губернаторів:

Рада

змінила

Верховна Рада прийняла закон №7126 про внесення змін до
деяких законів України щодо окремих питань проходження
державної служби. Документом, який підтримали 234
нардепи, передбачені зміни в процедуру призначення
керівників центральних

Силам АТО призначили нового командувача
Новим

командувачем

призначено

сил

антитерористичної

генерал-лейтенанта

Михайла

операції

Забродського,

командувача Високомобільних десантних військ Збройних сил
України. Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник
Міноборони Андрій Лисенко.

У
Парижі
Умерову
європейську премію

вручили

престижну

Ільму Умерову в Парижі вручили премію "Платформи
європейської пам'яті й совісті".Про це повідомив член
Меджлісу

кримськотатарського

народу,

керівник

"Кримськотатарського ресурсного центру" Ескендер Барієв,
який взяв участь у ...

ЕКСКЛЮЗИВ
«Другий фронт» проти України: вторгнення із
Заходу не буде (Аналітика)
Коли матимемо міцні владу, економіку і армію, тоді сусіди
розмовлятимуть з нами (а ми – з ними) зовсім інакшеЧому і
як так сталося, що проти України раптом відкрився «другий
https://dinam.esclick.me/JDNgxf4tAuq

3/4

09.11.2017

Єдина країна - Дайджест 09.11.17

фронт»?

СУСПІЛЬСТВО
Закон про ЖКП врегулює договірні відносини
споживача з монополістом - експерт
Закон про житлово-комунальні послуги, який був ухвалений у
четвер, дасть змогу споживачеві відрегулювати відносини з
постачальником, що займає монопольне становище.

На благодійному аукціоні зібрали понад 24 тисяч
на підтримку політв'язнів Кремля
Колишній політв'язень, кримчанин Геннадій Афанасьєв у свій
день

народження

організував

благодійний

аукціон

на

підтримку політв'язнів "Бранці Кремля, або випробування
Росією".

У Києві заборонили цирки-шапіто
Київська міська рада підтримала проект рішення "Про
припинення розміщення заїжджих пересувних цирків-шапіто з
тваринами на території міста Києва". Відповідне рішення
підтримали 66 депутатів Київради, повідомляє кореспондент
Укрінформу.

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.
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