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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

ТОП
Ліквідація Нафтогазу може розпочатися після
рішення Стокгольму - Кістіон
Дата остаточного рішення Стокгольмського арбітражу за
справами
щодо
контрактів
купівлі-продажу
та
транспортування газу між НАК "Нафтогаз України" та
російським Газпромом стане відправною точкою для початку

Президента просять депортувати Саакашвілі зареєстрували петицію
Президента
України
Петра
Порошенка
закликали
депортувати Міхеїла Саакашвілі на батьківщину в Грузію через
“систематичне порушення законів України, незаконний
перехід кордону, розпалювання ненависті між українцями”.

Держлісагентство не погоджувало рубку під
курорт “Свидовець”
Державне агентство лісових ресурсів не надавало погоджень
на вилучення та вирубку лісів під будівництво туристичного
комплексу “Свидовець” у Закарпатській області.

Перелік летальної зброї зі США погоджено чекаємо політичного рішення - Муженко
(Інтерв'ю)
http://ke.am/IhDrqWxy0Wq
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Забіг поранених українських воїнів у 42-му Марафоні Морської
піхоти США у Вашингтоні не оминув уваги вищого військового
керівництва України. Вболівати за наших хлопців на дистанцію
прийшов особисто начальник Генштабу - головнокомандувач

Стан Павла Гриба від прийому прописаних в РФ
препаратів погіршився - МЗС
Зустріч українського консула з Павлом Грибом в СІЗО
фіксувалася на відео, стан українця не покращився.Про це в
ефірі "112 Україна" розповів повідомив Василь Кирилич,
начальник управління департаменту консульської служби
МЗС України, повідомляє "112 Україна".

Синоптики сказали, коли у Київ прийде справжня
зима
Хоч безморозний період у Києві завершився, зима почнеться
лише наприкінці листопада.Про це повідомляє Центральна
геофізична обсерваторія."23 жовтня у Києві вперше цієї

осені

на

метеостанції

Центральної

геофізичної

обсерваторії

УКРАЇНА І СВІТ
Посол України при НАТО: Є один союзник,
поведінка якого мене турбує
Глава Місії України при НАТО Вадим Пристайко обговорить із
постійним представником Угорщини при Альянсі ставлення
Будапешта до євроатлантичної інтеграції Києва на тлі заяв
угорських політиків про

Єльченко в ООН: вимушеними переселенцями
стали 4% населення України
Щонайменше 1,6 млн громадян України стали вимушеними
переселенцями з 2014 року, понад 3,8 млн людей потребують
гуманітарної допомоги внаслідок російської збройної агресії й
окупації.

Клімкін прибув у Палермо на
Середземноморську конференцію ОБСЄ
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибув до
італійського міста Палермо для участі у Середземноморській
конференції
ОБСЄ-2017.Про
це
повідомило
у Twitter Посольство України в Італії.

Посли G7 вітають медреформу, але кажуть, що
це - лише перший крок
Посли країн "Великої сімки" (G7) вітають ухвалення
законопроекту щодо медичної реформи Верховною Радою
України та очікують його швидкого введення в дію. Про це
http://ke.am/IhDrqWxy0Wq
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йдеться у заяві послів, опублікованій у понеділок на сайті
посольства Італії в Україні.

Польська енергокомпанія вибачилася за карту з
"російським" Кримом
Польська енергетична компанія EXALO Drilling, яка є
дочірньою компанією польської нафтогазової компанії
PGNiG, вибачилася за розміщення на своїй офіційній сторінці
карти України без Криму і ...

ПРАВОПОРЯДОК
Соратнику Саакашвілі заборонили в'їзд в Україну
на три роки
Служба безпеки заборонила депутату парламенту Грузії Кобі
Накопії в'їзд в Україну терміном на 3 роки.Про це йдеться у
відповіді СБУ на запит "Української правди".

Аваков: Намети під Радою профінансував
соратник Януковича
Наметове містечко перед Верховною Радою, яке розбили
учасники акції, фінансував соратник Януковича Володимир
Олійник.Про це написав на своїй сторінці в Facebook міністр
внутрішніх справ України Арсен Аваков.

На викрадачку дитини одягли браслет і посадили
під цілодобовий домашній арешт
Оболонський райсуд Києва обрав для дівчини, яка 20
жовтня викрала немовля у Києві, Даяни Шаль,
запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього
арешту із носінням електронного браслета.
Водій Touareg вперше прокоментував ДТП у
Харкові: 100% їхав на "зелене"
Водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов, який раніше
коментував смертельну ДТП у Харкові через свого захисника,
вперше особисто поспілкувався з журналістами щодо цієї
аварії.

ЕКСКЛЮЗИВ
Марафон у Вашингтоні, або Чому у світі
впізнають Україну (Аналітика)
Деякі хлопці прилетіли в Америку вперше, але не ті, кому
просто пощастило, а як переможціДесятеро українських
воїнів, поранених в АТО, в неділю взяли участь одразу у двох

Польсько-українські інциденти: спонтанна агресія
http://ke.am/IhDrqWxy0Wq
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чи "невідомий" режисер? (Аналітика)
Слід майже всіх актів вандалізму тягнеться у бік
МосквиУрочисте відкриття вулиці імені святого Іонна Павла II
та муралу із зображенням Понтифіка у Києві ледь не
затьмарив акт вандалізму.

СУСПІЛЬСТВО
15-річний киянин став одним із наймолодших
гросмейстерів світу
15-річному українцю Кирилу Шевченку присвоїли звання
міжнародного гросмейстера на конгресі Міжнародної
федерації шахів (ФІДЕ), що відбувався в Туреччині.

Єврокомісія профінансувала український стартап
на €30 тисяч
Український стартап SolarGaps отримав фінансування від
Європейської комісії в розмірі €50 тисяч.
Про це
повідомляє Главком із посиланням на
«Національний
промисловий портал».

Українська красуня завоювала "бронзу" на
конкурсі купальників на Філіппінах
Українка Діана Мироненко, яка у вересні виграла конкурс "Міс
Україна Земля-2017", зайняла третє місце на конкурсі
купальників в рамках "Міс Земля 2017" (Miss Earth 2017). Про
це повідомляється на офіційній сторінці конкурсу "Міс
Україна" в Facebook.

Українці найбільше довіряють волонтерам,
церкві й армії
Українка Діана Мироненко, яка у вересні виграла конкурс "Міс
Україна Земля-2017", зайняла третє місце на конкурсі
купальників в рамках "Міс Земля 2017" (Miss Earth 2017). Про
це повідомляється на офіційній сторінці конкурсу "Міс
Україна" в Facebook.

http://ke.am/IhDrqWxy0Wq
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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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