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ЗМІ: як Україні пройти шлях до 

НАТО 

 

 
 
Про чіткі меседжі Президента Петра 

Порошенка щодо зовнішньої політики 

України пише "День". Газета розповідає, 

що глава української держави заявив про 

своє рішення повернути країну до 

інтеграції в євроатлантичний простір. 

  

"Одразу після повернення в Україну я 

внесу в парламент законопроект про 

відмову від позаблокового статусу. Україна 

максимально поглибить співпрацю з 

НАТО. У мене велика робота і в тому, щоб 

провести референдум, щоб український 

народ і тільки український народ, а не наші 

сусіди, визначали напрямок нашого 

подальшого розвитку ", - цитує газета 

Петра Порошенка ... 

Великобританія має намір 

прийняти на лікування 

українських військових 

 

Великобританія має намір прийняти на 

лікування 5 військовослужбовців, які були 

поранені в зоні проведення 

антитерористичної операції (АТО). 

"Міністр закордонних справ Філіп 

Хаммонд оголосив, що Великобританія 

надасть медичну допомогу п'яти 

пораненим українським 

військовослужбовцям з важкими травмами, 

отриманими в боях на Сході України", - 

сказано на офіційному сайті Міністерства 

закордонних справ Великобританії..  

Лікування будуть надавати лікарі лікарні 

ім. Королеви Єлизавети в Бірмінгемі ... 

ЄС готовий і далі підтримувати 

Україну – саміт 

 

 
 

Євросоюз готовий і далі підтримувати 

реформи в Україні, а також 

продовжувати політику санкцій "в разі 

потреби". 

  

Про це ідеться у висновках 

Європейської Ради, ухвалених за 

результатами саміту ЄС, що відбувся в 

четвер. 

  

"Після того, як Єврокомісія здійснила 

другу виплату в 500 млн євро 

макрофінансової допомоги, Союз і його 

країни-члени готові до подальшого 

сприяння і підтримки українського 

процесу реформ", - сказано у висновках 

Євроради ... 

 

 
Український Бізнес Центр у Лондоні (УБЦЛ) був заснований Демчаком Русланом Євгеновичем для розвитку ділових, 

інвестиційних та культурних відносин між Україною, країнами СНД та Великобританією.  

 

УБЦЛ надає комплексні бізнес-послуги юридичним та фізичним особам: 

 

 поради щодо створення бізнесу у Великобританії 

 реєстрація англійських приватних компаній  

 реєстрація філій та представництв іноземних компаній  

 реєстрація партнерств з обмеженною відповідальністю  

 адміністрування компанії 

 організація проведення ділових зустрічей в центрі Лондону 

 робочі місця в офісному центрі із видом на Біг-Бен   

 професійна підтримка персонально асистента та перекладача 

 повне бухгалтерське обслуговування 

 відкриття банківських рахунків у Великобританії 

 апостиль, нотаріальні посвідчення і легалізація 

 

Ми прагнемо задовольнити потреби наших клієнтів у веденні бізнесу 
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