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Точка зору

Суспільство

ТОП
Виступ

Порошенка

на

саміті

"Східного

партнерства" (Повний текст)
Президент України Петро Порошенко виступив на пленарній
сесії П’ятого саміту "Східного партнерства" у Брюсселі. Повний
текст виступу публікує прес-служба глави держави. Шановний
Президенте Туск,Шановні друзі та колеги,Пані та Панове, ...

Порошенко: У декларацію саміту включили
"український погляд" на Європартнерство+
Президент України Петро Порошенко заявив, що в
декларацію саміту "Східного партнерства" вдалося включити
українську візію "Європейського партнерства+".

Шаройка могли затримати за
"Запад-2017" - польські депутати

статті

про

Група депутатів Сейму Польщі у відкритому зверненні до
влади Білорусі закликала поважати права затриманого
українського журналіста Павла Шаройка і забезпечити на
території республіки безперешкодну діяльність усіх ЗМІ,
зокрема й іноземних.

Мей закликала європейських лідерів "відкрити
очі" на загрозу з боку Росії
https://dynam.esclick.me/JgJtMYC60Gq
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Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей закликала
європейських лідерів "відкрити очі" на загрозу з боку Росії.Про
це повідомляє Sky News.

«Чорна» п'ятниця, «тиха» субота: київська афіша
останніх вихідних осені (Афіша)
Розпродажі від українських брендів і видавництв, потужна і
зворушлива документалістика, світова прем'єра українського
Реквієму-маніфесту. Чорний маркет від Всі.Свої Що цікавого:
Грандіозний розпродаж від 250 українських брендів стартує
вже сьогодні.

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко обговорив із Меркель загострення
на Донбасі та звільнення заручників
Президент Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела
Меркель обговорили загострення ситуації на Донбасі та
скоординували подальші дії щодо реалізації ініціативи про
запровадження миротворчої місії ООН.

ЄС і східні партнери визначили 20 завдань
співпраці до 2020 року
Євросоюз і країни «Східного партнерства», включаючи
Україну, визначили 20 завдань, відчутні результати виконання
яких мають бути досягнуті до 2020 року.Про це йдеться у
спільній декларації саміту «Східного партнерства», ...

Порошенко обговорив із Фіцо "доставку" газу до
України через Словаччину
Президент Петро Порошенко обговорив з прем’єр-міністром
Словаччини Робертом Фіцо питання постачання газу до
України та співпрацю у сфері енергетичної безпеки.Зустріч
лідерів відбулася у рамках саміту "Східного партнерства",
повідомляє прес-служба глави держави.

Кількість заручників у ОРДЛО зросла, Геращенко
анонсувала "серйозну зустріч"
Кількість полонених українців, яких незаконно утримують
бойовики на окупованих територіях,
встановлено місцезнаходження 94 із них.

зросла

до

162,

Грібаускайте каже, що це Кремль “не пустив”
Лукашенка на "Східне партнерство"
Президент Литви Даля Грібаускайте вважає, що той факт, що
24 листопада президент Білорусі Олександр Лукашенко не
приїде на зустріч "Східного партнерства" у Брюссель, наслідок рішення Москви.Про це вона сказала в інтерв'ю LRT.
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Кремль не займається московським вояжем
Плотницького - Пєсков
Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що приїзд
ватажка угруповання "ЛНР" Ігоря Плотницького до Москви "не
є питанням" Кремля.

Українська компанія вперше виграла тендер в
ЄС за правилами Угоди про держзакупівлі
Українська компанія вперше виграла тендер в Євросоюзі за
правилами Угоди
Procurement

про державні
Agreement

закупівлі
-

(Government
GPA).Про

це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України.

УКРАЇНА
У Міноборони сказали, хто не підлягає призову
на військову службу
В особливий період звільняються від призову на військову
службу за призовом осіб офіцерського складу громадяни, які
вже проходили військову службу, мають на утриманні трьох і ..

Боротьба російських
розбірки в "ЛНР"

кланів

-

Попри

Кремля,

який

широку

пропаганду

Більдт

про

намагається

запевнити Захід у тому, що події на Донбасі – це внутрішній
конфлікт в Україні, розвиток подій в ОРЛО свідчить, що
насправді там відбувається боротьба між ...

ПРАВА ЛЮДИНИ
Російські слідчі хочуть ще
продовжити арешт Сущенко

на

два

місяці

Московський міський суд вранці 27 листопада розгляне
клопотання слідства про продовження терміну утримання під
вартою незаконно заарештованого українського журналіста
Романа Сущенка на два місяці.

Затриманих напередодні кримських татар
арештували на два місяці
Затримані напередодні в окупованому Криму силовиками
кримські татари Бекір Дегірменджі, Руслан Трубач і Асан
Чапух
заарештовані
на
два
місяці.Про
це
в Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк."Бекіра
Дегерменджі залишили під арештом на два місяці до 15 ...

ЕКСКЛЮЗИВ
1 січня Україна
(Аналітика)

не

вибереться

зі

сміття

На носі сміттєва «революція», але українці практично нічого
про неї не знають. Висновок: революції не буде. Скандал з
https://dynam.esclick.me/JgJtMYC60Gq
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шоуменом Володимиром Зеленським, який заступився перед
СБУ за російський серіал «Свати», та свіжі «президентські»
рейтинги

Угорські триколори на Закарпатті: прояв сили чи
безсилля? (Аналітика)
Угорської символіки та меморіальних знаків на вулицях
українських міст більшає з кожним рокомВіночки з угорським
триколором біля замків і храмів, на центральних площах
міст…

Як ліниві писаки справи про вибухи в Калинівці
«закрили» (Аналітика)
«Майору Б. призначили за збитки у 800 мільйонів штраф у 2,5
тисячі, а справу на тому закінчено». Правда сенсація? Але ж і
брехня – теж…Коли опублікувати новину потрібно хоча б на
секунду раніше, ніж твій конкурент, непогано ...

СУСПІЛЬСТВО
Осінні «радощі»: +0,3% в температурі повітря - +
1500 гривень в гаманці (Аналітика)
Всупереч прогнозам синоптиків, осінь-2017 потішила – дала
відчутно зекономити на опаленні. Але зима попереду, тож не
розслабляймосяКолега

по

роботі,

власник

приватного

будинку, похвалився маленькою радістю - перша в ...

Синоптики прогнозують різке похолодання до
Нового року
Зима 2017/2018 характеризуватиметься чергою потеплінь і
похолодань. До Нового року температура знизиться, а ось в
перші дні 2018 стане тепліше.

Рекомендації для профілактики грипу та ГРВІ.
Інфографіка
Центр громадського здоров'я МОЗ України склав перелік
ліків, які міністерство не рекомендує вживати у випадку грипу
чи ГРВІ у дітей. Про список повідомила на своїй сторінці
у Facebook виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я
Уляна Супрун.

День Свободи, мумія у Дніпрі та депутатське
меню (ФОТО ТИЖНЯ)
Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер
фотокореспондентів Укрінформу. У вівторок, 21 листопада,
українці відзначили День гідності та свободи, присвячений
початку двох знаменних і доленосних подій у новітній ...
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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

Отписаться
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