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Суспільство

ТОП
Мови нацменшин в Україні: ПАРЄ прийняла
рішення про освітній закон
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення,
яке містить рекомендації, що стосуються Закону України "Про
освіту".Рішення було ухвалене за підсумками дебатів, ...

Провокацію в Будапешті щодо Закарпаття
організовує праворадикальна партія «Йоббік»
Із закликом вийти під вечір 13 жовтня під посольство України
в Будапешті на акцію за «національне самовизначення
угорців Закарпаття» виступили в угорській релігійній
протестантській організації «Церква повернення додому».

Порошенко: Руки повідрубую тим, хто крастиме в
армії
Президент України Петро Порошенко заявив, що нікому не
дозволить красти в армії.Про це він сказав під час огляду
гуртожитків представників ЗСУ, відповідаючи на запитання ...

Київенерго натякає на зрив початку
опалювального сезону в столиці
ПАТ "Київенерго" 12 жовтня розпочало підключати до
централізованого опалення об’єкти соціальної сфери. Тепло
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почали отримувати дитсадки та медичні зак

У Павловського немає грошей, щоб "тікати на
острови" – Полторак
Заступник міністра оборони Ігор Павловський професійно
виконував свої обов’язки з першого дня російської агресії.
Однак якщо він причетний до злочину, то має за це
відповісти.

Джамала стала Послом доброї волі ООН
Українська співачка Джамала стала Послом доброї волі із
протидії торгівлі людьми. Вона підтримала багаторічну роботу
Міжнародної організації з міграції (МОМ) – Агентства ООН із
питань міграції, боротьби з сучасним рабством та
запобігання йому.

УКРАЇНА І СВІТ
Україні дали доступ до Логістичної електронної
бази НАТО - Міноборон
Україна отримала доступ до Логістичної електронної бази
даних НАТО.Про це йдеться на сайті Міноборони. "Участь у
Партнерстві з підтримки спільного управління предметами ...

Туреччина заборонила захід у порти суднам з
окупованого Криму
Керівництво палати судноплавства ТПП Туреччини
спрямувало всім суб’єктам морських перевезень та портового
бізнесу циркулярного листа, в якому йдеться про те, що судна,
які прибувають з Криму і його портів, ...

Провести Україні свої правки у ПАРЄ завадила
низька явка депутатів – Береза
Українській делегації в Парламентській асамблеї Ради
Європи вдалося довести до рішення ПАРЄ щодо закону про
освіту всі свої правки, крім "білінгви шкіл". Про це в коментарі
Укрінформу сказав член української делегації у ПАРЄ
Борислав Береза.

В Україну прибула друга партія антрациту із США
12 жовтня в ДП «Морський торговельний порт «Южний»
прибула друга партія антрациту із США. Судно Victoria
доставило 60 тисяч тон енергетичного вугілля для ПАТ
«Центренерго».

УКРАЇНА
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Україна хоче такої ж ролі для української мови,
як має угорська в Угорщині - Клімкін
Мета України полягає у забезпеченні ролі української мови як
державної мови на тому ж рівні, як це забезпечено в усіх
європейських країнах, у тому числі в Угорщині.

Україна врахує "освітні" рекомендації
Венеціанської комісії - Мін'юст
Україна врахує рекомендації Венеціанської комісії щодо
закону "Про освіту".Про це заявила заступник міністра юстиції
України Наталія Севостьянова в ефірі "112 Україна",
повідомляє кореспондент Укрінформу.

ПРАВОПОРЯДОК
Справа Міноборони: суд відправив
Павловського під домашній арешт
Солом'янський райсуд обрав для заступника міністра
оборони України Ігоря Павловського запобіжний захід домашній арешт.Відповідне рішення оголосила суддя
Солом`янського райсуду Владлена Лазаренко, ...

За затриманого заступника міністра оборони
готовий поручитися заступник секретаря РНБО
Затриманого заступника міністра оборони Ігоря Павловського
готовий взяти на поруки перший заступник секретаря РНБО
Олег Гладковський. Про це заявив адвокат підозрюваного
Ростислав Кравець під час обрання Павловському ...

ПРАВА ЛЮДИНИ
Українські лікарі прибули до РФ - вимагатимуть,
щоб їх пустили до Павла Гриба
Українські лікарі прибули до Російської Федерації, щоб
обстежити громадянина України, 19-річного Павла Гриба,
який наприкінці серпня був викрадений з території Білорусі та
зараз утримується в СІЗО у ...

ЕКСКЛЮЗИВ
Резолюції ПАРЄ щодо України: трагедії не
сталося і не могло статися (Аналітика)
В України та Європи нема й не може бути абсолютно
тотожних інтересів, а отже ми не можемо повністю на неї
покладатисяУчора Парламентська асамблея Ради Європи
ухвалила резолюцію, яка містить можливість зняття ...

Бурштин-невидимка, або Куди зникають тонни
конфіскату? (Аналітика)
Цифри вилучень, взяті зі звітів про перемоги у боротьбі з
мафією, чомусь не збігаються з цифрами Державного фонду,
де добро зберігаєтьсяУкраїна друга в світі після Литви за
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запасами бурштину. Однак, за тіньовим видобутком ...

СУСПІЛЬСТВО
Перше, друге і компот: Укрзалізниця готує "нічне
меню"
ПАТ "Укрзалізниця" у листопаді запровадить у нічних поїздах
сервіс повноцінного харчування.Про це повідомив у четвер на
своїй сторінці у Twitter в.о. голови правління ПАТ
"Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Українець розповів, як відкрив популярну
піцерію в Італії
Андрій Злотка з Волині переїхав до Італії ще школярем.
Десять років тому в центрі Рима відкрив власну піцерію. Годує
відвідувачів піцею, пастою, ньоккі, лазаньєю і равіолі, та
навіть привчає італійців до українських

На Покрову навколо Києва курсуватиме
ретропоїзд
До свята Дня захисника України, Дня українського козацтва
та Покрови Пресвятої Богородиці ПАТ "Укрзалізниця"
призначила ретропоїзд.Про це повідомили Укрінформу в
прес-службі "Укрзалізниці".

Киянам знизили тариф на тепло і гарячу воду
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), знизила
тариф для ПАТ "Київенерго" на 4,5% на гарячу воду та на 2% на тепло.

Шевченко: Тренувати "Мілан"? У мене вже є
робота, яка мені дуже подобається
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів
журналістам La Gazzetta dello Sport, що не думає ні про що
інше, крім роботи в національній команді, ...
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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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