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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

ТОП
Порошенко: Реальний план дій мітингувальників
під Радою - дестабілізація
Реальний план дій учасників акції протесту під Верховною
Радою - дестабілізація ситуації в країні.Про це заявив
Президент Петро Порошенко під час відвідання 10
мобільного прикордонного загону Держприкордонслужби.

У бюджеті-2018 закладені гроші на
Антикорупційний суд - Порошенко
У проект закону про держбюджет-2018 закладено
фінансування антикорупційного суду.Про це сказав Президент
України Петро Порошенко під час відвідання 10-го
мобільного прикордонного загону Держприкордонслужби,

Розенблату знову присудили електронний
браслет
Солом'янський райсуд задовольнив клопотання прокурорів
САП і поклав на народного депутата Борислава Розенблата
обов'язки у частині носіння елетронного браслета та здачі
документів для виїзду за кордон.

Смертельна ДТП: суд арештував водійку Lexus
Зайцеву
http://ke.am/IdKLtkCRwGq
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Київський районний суд Харкова арештував на 2 місяці
підозрювану у скоєнні смертельної ДТП водійку Lexus Олену
Зайцеву.Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Держава не повертатиме Ахметову гроші за
Укртелеком
Держава не повертатиме гроші за "Укртелеком", оскільки
приватизація відбувалась за окремо ухваленим законом.Про
це в ефірі Еспресо.TV сказав в.о. глави Фонду державного
майна України Віталій Трубаров.

Повний релакс на вихідних: балет, серенади та
скандинавська кухня (АФІША)
Смачно поїсти, насолодитися спокоєм та вигуляти домашніх
улюбленців. Що ще треба для щастя? Свято домашніх
улюбленців та друзів «ZooBonusFest». Що значить: «Pets,
Love, Friends»?

УКРАЇНА І СВІТ
Мовне питання: МОН прокоментувало виконання
угоди-1991 про освіту угорців
Вирішення питання виконання положень угоди з Угорщиною
від 1991 року щодо добросусідства, якою передбачається
забезпечення
освіти
громадян
України
угорської
національності рідною мовою, має відбуватись на правовому
рівні.

Клімкін просить ОБСЄ сприяти звільненню
журналістів Сущенка, Семени та Асєєва
Глава МЗС України Павло Клімкін закликав представника
ОБСЄ з питань свободи ЗМІ (ПЗМІ) Арлема Дезіра
максимально використати свій мандат для сприяння
звільненню утримуваних Росією журналістів Романа Сущенка,
Миколи Семени та Станіслава Асєєва.

УКРАЇНА
Гройсман закликає Раду не тягнути бюджет "під
ялинку"
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав Верховну
Раду якнайшвидше ухвалити державний бюджет на 2018 рік і
не тягнути з цим до Нового року.

Укрпошта повідомила про зниження вартості
більшості послуг у 2018 році
Нові граничні тарифи "Укрпошти" на універсальні послуги
поштового зв’язку, затверджені НКРЗІ, в цілому зменшать
вартість пересилання посилок в межах України та до ряду
http://ke.am/IdKLtkCRwGq
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основних країн.

Росія ігнорує листи українського омбудсмена у
справі Павла Гриба
РФ поки не відповіла на жоден із п'яти листів від українського
омбудсмена Валерії Лутковської щодо справи Павла Гриба,
який перебуває в
обвинувачується в ...

слідчому

ізоляторі

Краснодару

й

РЕЗОНАНС
З'явилися нові кадри смертельного наїзду в
Харков
Видання "Вечірній Харків" оприлюднило нове відео з камери
спостереження, на якому зафіксована смертельна аварія у
Харкові увечері 18 жовтня.

Фемідо, стережись автомобіля! (Аналітика)
5 найпопулярніших схем, за допомогою яких
винуватці смертельних ДТП виходять сухими з води.
Вже другу добу Україна не може відійти від шоку, обговорюючи
жахливу трагедію в Харкові, де внаслідок наїзду на пішоходів
дорого...

ЕКСКЛЮЗИВ
Медична реформа: які зміни нас чекають?
(Аналітика)
Нацслужба здоров'я, страхова медицина, гарантований пакет
лікування, електронна система охорони здоров'я19 жовтня
Верховна Рада ухвалила у другому читанні й у цілому
законопроект «Про державні фінансові гарантії надання ...

Данина жлобству. Лєна Зайцева, п'ять трупів і
мораль
До кінця жовтня пенсіонерів повідомлять про новий розмір
пенсії «листами щастя». А поки що, кілька слів про загадкові
коефіцієнтиТиждень, що минув, пройшов під знаком
завершення виплат «осучаснених» пенсій.

То бути чи не бути метро до Троєщини?
(Аналітика)
Мінекономрозвитку вже про все домовилось з китайцями, які,
між іншим, будували “Пальмові острови” в Еміратах. Сага під
назвою "метро на Троєщину" набирає нових обертів. Перший
віце-прем'єр міністр економічного розвитку і торгівлі ...

СУСПІЛЬСТВО
Фотовиставка Кейт Баррі відкриється в Києві
За підтримки кінофестивалю "Молодість" з 26 жовтня по 14
листопада в Національному музеї Тараса Шевченка
http://ke.am/IdKLtkCRwGq
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відбудеться фотовиставка Кейт Баррі "Актриси".

Перерахунок закінчився, а пенсійне «море» усе
ще хвилюється… (Аналітика)
До кінця жовтня пенсіонерів повідомлять про новий розмір
пенсії «листами щастя». А поки що, кілька слів про загадкові
коефіцієнтиТиждень, що минув, пройшов під знаком
завершення виплат «осучаснених» пенсій.

11 міфів про медичну реформу, якими лякають
пацієнтів
Роз'яснення щодо найпоширеніших побоювань українців та
відвертих міфів про наслідки медичної реформиЗакони,
якими в Україні на 27-у році незалежності запускається
медична реформа, ще ...

Херсон та Шарм-еш-Шейх з'єднає прямий рейс
З

Херсона

започатковано

до

єгипетського

прямий

курорту

чартерний

рейс.

Шарм-еш-Шейх
Про

це

у

п'ятницю повідомила прес-служба Херсонської обласної
ради. "Відкрито прямий чартерний рейс Херсон - Шарм-ешШейх. Вчора ввечері перший літак

Харківська трагедія, зіткнення під Радою і воїнианіме (ФОТО ТИЖНЯ)
Події семи днів, що
фотокореспондентів
безвідповідальність:

у

минули, – в об'єктивах камер
Укрінформу.
Злочинна
середу,

18

жовтня,

українців

приголомшила новина про резонансну ДТП у Харкові.
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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.
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