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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

ТОП
Порошенко виступив у ПАРЄ
Президент України Петро Порошенко прибув з робочим
візитом у Страсбург, де, зокрема, виступає на засіданні
Парламентської асамблеї Ради Європи. Як повідомляє
кореспондент Укрінформу, на вході представників української
делегації на

Україна вимагає від Угорщини скасувати акцію
«Самовизначення для Закарпаття»
Міністерство закордонних справ України направило ноту
протесту до Угорщини із вимогою скасувати заплановану на
13 жовтня акцію «Самовизначення для Закарпаття».

Силовики побили затриманих у Бахчисараї
активістів – адвокат
Серед активістів, яких затримали російські силовики під час
обшуків у будинках кримських татар у Бахчисараї сьогодні
вранці, є сильно побиті.Про це повідомляє Крим.Реалії з
посиланням на адвоката Маммета Мамбетов

Мовне питання: у Раді ЄС підтвердили дату
розгляду претензій Угорщин
Рада ЄС у закордонних справах у понеділок, 16 жовтня,
http://ke.am/HXuZ56F9guq
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обговорить питання щодо мовної статті закону України "Про
освіту".Цей пункт був формально включений до порядку
денного засідання за наполя ...

Антикорупційний суд, а не палата – Венеціанська
комісія дала свій висновок
Призначення суддів Антикорупційного суду в Україні не
повинно суперечити Конституції нашої держави.Про це
йдеться у висновку Європейської комісії за демократію через
право (Венеціанської комісії), оприлюдненому 10 жовтня.

Порівняння Криму і Каталонії Більдт вважає
спекуляціями російської пропаганди
Спекуляції російської пропаганди навколо ототожнення
ситуацій щодо проведення нелегальних референдумів у
Каталонії та у Криму нічого не варті.

СБУ має докази, що більше 300 громадян Сербії
воювали в "ЛНР"
Служба безпеки України встановила, що з початку конфлікту
на Донбасі лише на території так званої ЛНР воювали більше
300 громадян Сербії, які за законами цієї країни мають бути
притягнуті до кримінальної відповідальності.

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко закликав Кіріакідес більше уваги
приділяти звільненню українських заручників
Президент України Петро Порошенко обговорив із
новообраним президентом Парламентської асамблеї Ради
Європи Стеллою Кіріакідес безпекову ситуацію на Донбасі та
питання звільнення заручників.

Україна потребує миротворчої місії перехідного
періоду – Більдт
Головним завданням можливої миротворчої місії ООН в
Україні є забезпечення перехідного періоду після
завершення російської агресії, що включає і проведення
виборів під міжнародним контролем.

НОК України та Японії підписали меморандум про
співпрацю до Ігор у Токіо
Національні олімпійські комітети України і Японії продовжать
співпрацю до 2020 року. Відповідний меморандум про
пролонгацію співробітництва під час робочого візиту до Японії
підписав президент НОК України Сергій Бубка.

Порошенко відкрив зірку Героям Небесної сотні
http://ke.am/HXuZ56F9guq
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на Алеї зірок у Страсбурзі
Президент України Петро Порошенко узяв участь у
презентації зірки Героям Небесної сотні, яка буде
встановлена на Алеї зірок біля Ради Європи у Страсбурзі.

ПРАВА ЛЮДИНИ
В окупованому Криму продовжили арешт "агенту
СБУ" Лімешка
Підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя
продовжив на два місяці арешт українця Геннадія Лімешка,
якого ФСБ РФ звинувачує у підготовці диверсій.Про це
повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на прес-службу
суду.

Сенцов у листі правозахисникам повідомив, як
його етапують на Ямал
Незаконно засудженого в РФ українського кінорежисера
Олега Сенцова етапують в місто Лабитнангі, що в ЯмалоНенецькому автономному окрузі.

ЕКОНОМІКА
Казна-2017 тріщить від «зайвих» грошей. Вміємо,
якщо захочемо
З початку року Україна заробила на 70 млрд грн. більше, ніж
потратила. Давайте поміркуємо, радіти цьому факту чи
плакати

Нафтогаз про результат стокгольмських слухань
проти Газпрому: Для «будьмо» був привід
«Нафтогаз України» задоволений результатами слухання у
Стокгольмському арбітражі щодо імплементації окремого
рішення, прийнятого арбітражним трибуналом у червні цього
року за справою контракту між Нафтогазом і Газпромом.

Німеччина дасть українському бізнесу кредити на
100 мільйонів
Німецько-Український фонд (НУФ) та український KredoBank
підписали угоду з кредитування українських малих та середніх
підприємств (МСП) на суму 100 млн гривень. Про це у
середу повідомило представництво Європейського Союзу в
Україні.

Омелян: Співпраця з Китаєм у дорожній сфері
принесе інвестиції у сумі $95,8 мільйона
Два контракти на реконструкцію і капітальний ремонт двох
доріг, що були укладені з китайською компанією «Xinjiang
Communications Construction Group», передбачають
інвестиції на загальну суму 95,8 млн доларів.
http://ke.am/HXuZ56F9guq
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ПРАВОПОРЯДОК
Луценко пригрозив Ціцаку: Без підозр - вилетить,
як попередній прокурор АТО
Менш, ніж за три місяці недавно призначений військовий
прокурор сил АТО повинен оголосити підозри усім
чиновникам, які вкрали гроші на будівництві другої лінії
оборони. Інакше він буде звільнений..

Розтрата 149 мільйонів у Міноборони: НАБУ
затримала чотирьох посадовців
Національне антикорупційне бюро затримало вже чотирьох
посадовців Міноборони у справі про розтрату 149 млн грн.Про
це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної ...

СБУ затримала жінку-бійця Нацгвардії, яка
передавала дані спецслужбам Росії
Співробітники Служби безпеки затримали
військовослужбовця Національної гвардії, яка торік була
завербована спецслужбами Росії й передавала в РФ
документи, у тому числі й з обмеженим доступом.

ЕКСКЛЮЗИВ
Національні особливості закручування гайок у
Росії
Навіщо Рада Федерації підготувала доповідь про втручання у
внутрішні справиРосійська Рада Федерації в понеділок
оголосила основні тези, а у вівторок на пленарному засіданні

СУСПІЛЬСТВО
Студенти отримуватимуть стипендії імені
Небесної сотні
Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо заснування
академічних стипендій імені Героїв Небесної
сотні.Відповідний документ міністри підтримали на засіданні
уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Дім Франка відсвяткує 115-річчя етнодефіле
У п’ятницю, 13 жовтня, в Львівському національному
літературно-меморіальному музеї Івана Франка влаштують
"Свято франкового дому" з концертною програмою та
показом сучасних вишиванок.

У Росії та Криму продовжують купувати ПЗ
Microsoft в обхід санкцій
Російські державні компанії, а також підприємства в
окупованому Криму закуповували програмне забезпечення
Microsoft в обхід західних санкцій.
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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
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