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✕

ТОП
Порошенко вимагає посилити співпрацю з НАТО

Співпраця між українською армією та військовими

підрозділами країн-членів НАТО має бути посилена.Про це

заявив Президент Петро Порошенко, виступаючи перед

військовослужбовцями під час робочої поїздки до Маріуполя,

повідомляє кореспондент Укрінформу.

Нашу позицію щодо миротворців на Донбасі

підтримують у всьому світі - Степан Полторак

(Інтерв'ю)

Попри зусилля дипломатії та розбудовану після завершення

Другої світової війни систему міжнародних інституцій, сучасний

світ стає усе більш конфліктним. 

Гроші на "Стіну": НАБУ затримало восьмого

підозрюваного

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали

особу, підозрювану у причетності до схеми розкрадання

державних коштів, виділеними на проект «Стіна». Про це

інформує прес-служба НАБУ.“15 листопада 2017 року

детективи Національного антикорупційного бюро України під 

Полторак обговорив із Фріланд миротворчу
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місію ООН для Донбасу

Заступник міністра фінансів РФ Сергій Сторчак заявив, що

Росія готова перепродати іншій країні так званий "борг

Януковича" в $3 млрд.Про це повідомляє РІА

Новости. "Компроміс по боргу України в три мільярди доларів 

«Копійчана справа»: за чий рахунок НБУ хоче

відмовитися від дрібних монет(Аналітика)

Ідея, схоже, належить тому, хто сам копійки не рахує, бо

інакше не пропонував би в бік зменшення чотири номінали, а

в бік збільшення – п’ятьНаціональний банк через свою веб-

сторінку запросив українців обговорити «можливість

оптимізації» обігу монет дрібних номіналів.

УКРАЇНА І СВІТ
Східне партнерство: Київ розраховує на принцип

"більше за більше" у декларації

Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення

Європарламентом доповіді щодо розвитку ініціативи

“Східного партнерства” та сподівається, що ці рекомендації

будуть враховані у підсумковій декларації саміту 24 листопада.

Мінфін РФ хоче перепродати "борг Януковича"

Заступник міністра фінансів РФ Сергій Сторчак заявив, що

Росія готова перепродати іншій країні так званий "борг

Януковича" в $3 млрд.Про це повідомляє РІА

Новости. "Компроміс по боргу України в три мільярди доларів

можливий, якщо інша країна викупить його у Росії", - сказав

Сторчак.

Україна і Франція підписали угоду про

"антарктичні дослідження"

Українські науковці зможуть долучитися до проведення

досліджень на французьких антарктичних та субантарктичних

станціях.Такої домовленості досягли директор Департаменту

науково-технічного розвитку МОН, ...

Шовковий шлях зміцнить відносини між

Україною та Китаєм - посол Ду Вей

Приєднання України до ініціативи нового "Шовкового шляху"

та успішна реалізація цього проекту сприятиме ще більшому

зміцненню двосторонніх відносин між Китаєм та

Україною. Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол

Китайської Народної Республіки в Україні Ду Вей під час ...

Єврокомісія: Транзит газу через Україну після

2020 року - стратегічний пріоритет ЄС

Російський газопровід «Північний потік-2» суперечить

стратегічній меті Євросоюзу щодо постачання газу через

територію України.Про це заявив віце-президент Єврокомісії

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2345639-kopijcana-sprava-za-cij-rahunok-nbu-hoce-vidmovitisa-vid-dribnih-monet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2345561-shidne-partnerstvo-kiiv-rozrahovue-na-princip-bilse-za-bilse-u-deklaracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2345600-minfin-rf-hoce-pereprodati-borg-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2345859-ukraina-i-francia-pidpisali-ugodu-pro-antarkticni-doslidzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2345571-sovkovij-slah-zmicnit-vidnosini-miz-ukrainou-ta-kitaem-posol-du-vej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2345341-evrokomisia-tranzit-gazu-cerez-ukrainu-pisla-2020-roku-strategicnij-prioritet-es.html


16.11.2017 Єдина країна - Дайджест 16.11.17

https://dynam.esclick.me/JQgHE8bsieq 3/6

з енергетичного союзу Марош Шефчович у четвер у Брюсселі,

повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Аваков пояснив Італії, чому нацгвардієць Марків

не міг вбити Рокеллі

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у листі

закликав міністра закордонних справ Італії Анджеліно

Альфано звернути особливу увагу на справу бійця Нацгвардії

Віталія Марківа, якого в Італії обвинувачують в убивстві

італійського фотографа Андреа Рокеллі 2014 року під ...

УКРАЇНА
Реформа держслужби: у Кабміні сказали, куди

пішли €10 мільйонів ЄС

Перший транш програми секторальної бюджетної підтримки

ЄС на реформу державного управління в Україні в розмірі

€10 млн було використано на підвищення зарплат

держслужбовців та впровадження електронних технологій.

ВР ухвалила закон про "Маски-шоу стоп"

Верховна Рада України прийняла законопроект, що

передбачає обов'язкову відеофіксацію обшуку у підприємців

під час досудового розслідування. За закон 7275 "Про

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо

забезпечення дотримання прав учасників кримінального

провадження та інших осіб правоохоронними 

Комісія обрала директора Держбюро

розслідувань

Конкурсна комісія обрала кандидатуру Романа Труби на

посаду директора Державного бюро розслідувань.Як

повідомляє Укрінформу, таке рішення підтримали 9 із 19

членів комісії.Решта кандидатів не набрали більше чотирьох

голосів.

Бюджет Києва на 2018 рік планується на рівні 45

мільярдів

Бюджет Києва на 2018 рік, за попередніми даними,

становитиме 45 мільярдів гривень.Про це заявив голова

бюджетної комісії Київради Андрій Странніков,

повідомляє прес-служба фракції "Солідарність".

ПРАВОПОРЯДОК
Пограбування століття: в Україні затримали

поляка, який вкрав $2,2 мільйона

В Україні затримано громадянина Польщі, який підозрюється

у викраденні 8 млн злотих (понад $2,2 млн) в 2015 році у

містечку Сважендз на північному заході Польщі.Про це

повідомив речник поліції Великопольського воєводства

Анджей Боров'як, інформуєРАР.
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Спецоперація на Закарпатті: силовики

затримують “приватизаторів” держкордону

На Закарпатті силовики продовжують слідчі дії в рамках

масштабної спецоперації, направленої на ліквідацію схем

контрабанди у регіоні. Про це розповів 5 каналу речник

Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

У Києві співробітник посольства РФ збив на

переході подружжя з дитиною

Працівник посольства Росії травмував двох осіб у середу

ввечері на пішохідному переході в центрі Києва.Про

це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав

Тракало."Близько 17:00 у середу на Печерську автомобіль на

дипломатичних номерах, ...

Правозахисник пояснив, чому "кримський

диверсант" Штибліков уклав угоду зі слідством

Підконтрольний Росії суд у Севастополі засудив Дмитра

Штиблікова, якого ФСБ Росії називала "співробітником

українських спецслужб", до п'яти років ув'язнення і штрафу в

200 тисяч рублів.

Нацрада позапланово перевірить NewsOne

через сюжет про "корупцію" в НБУ

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення

призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne

(ТОВ "Новини 24 години") через трансляцію сюжетів про

нібито розгляд Комітетом із фінансових питань Конгресу США

наявності корупції в НБУ ...

ЕКСКЛЮЗИВ
Угорський прапор «пишемо» – а що в голові?

(Аналітика)

Зірваний з міськради у Берегові угорський прапор зініціював

справжній скандалСталося це, нагадаємо, в неділю – під час

маршу правих, що тими вихідним пройшов одразу в двох

закарпатських містах. Ужгородом у суботу йшли місцеві праві

– в основному із праворадикальної організації «Карпатська 

Чи пустить Данія Росію у ПАРЄ? (Аналітика)

Україна має позитивні очікування від головування Данії в

Комітеті міністрів Ради ЄвропиУчора опівдні символічний

ключ від Комітету міністрів РЄ перейшов від Чехії до Данії –

 головування передано. Процес «запустив» ще на початку

місяця генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд, який відвідав  ...

Для кого грали спектакль Путін і Медведчук

Для Кремля далі блокувати процес обміну полонених вже

небезпечно – у цьому основна причина вчорашнього сеансу

«нечуваної шляхетності»Учора Медведчук зустрівся з Путіним і

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2345892-specoperacia-na-zakarpatti-siloviki-zatrimuut-privatizatoriv-derzkordonu.html
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в присутності Гундяєва та Медвєдєва попросив його посприяти

обміну заручниками між Україною та «ДНР/ЛНР». 

СУСПІЛЬСТВО
Верховна Рада зробила 25 грудня вихідним

Верховна Рада проголосувала за "скасування" 2 травня.

Відтепер Україна святкуватиме лише 1 травня як День праці.

Також ВР призначила додаткове свято на католицьке Різдво -

25 грудня.

В Україні запускають розважальний телеканал

Paramount Comedy

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення

видала на 10 років ліцензію на супутникове мовлення

телеканалу Paramount Comedy, що є спільним проектом

медіахолдингу «1+1 медіа» та американської корпорації

Viacom.

Перші в Україні геотермальні аквапарки

відкриють на Закарпатті

В Ужгороді та Мукачеві 2018 року розпочнуть роботу два

унікальні для України лікувально-розважальні об’єкти.Про це

розповів туризмознавець, голова Регіональної туристичної

організації Закарпаття Федір Шандор в ефірі передачі "52

вікенди" на "UA:Українське радіо". 

Індекс м’ясного кошика в Україні зріс до 67%

менш як за рік - експерт

З початку 2017 року в Україні здорожчали всі види м’яса: сало

– на 67%, свинина – на 37%, яловичина і курятина – на

27%.Про це повідомив директор Української асоціації

постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на

своїй сторінці у Facebook. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2345312-vr-skasuvala-2-travna-j-priznacila-svatkovij-den-na-rizdvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2345659-v-ukraini-zapuskaut-rozvazalnij-telekanal-paramount-comedy.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2345262-persi-v-ukraini-geotermalni-akvaparki-vidkriut-na-zakarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2345557-indeks-masnogo-kosika-v-ukraini-zris-do-67-mens-ak-za-rik-ekspert.html
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