24.10.2017

Єдина країна - Україна і світ 24.10.17

Отправитель: "Укрінформ" <mvkor@ukrinform.com>

✕

Тема письма: Єдина країна - Україна і світ 24.10.17

Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

Топ новини
АТО: 22 обстріли за добу, ворог накрив Мар'їнку
вогнем із гранатометів
... бойовики продовжували обстріли позицій сил АТО
на всіх напрямках, один наш
військовослужбовець отримав поранення.
ДТП у Харкові: сім’я Зайцевої звернулася до
постраждалих
Родичі підозрюваної в скоєнні смертельного ДТП у
Харкові Олени Зайцевої пропонують постраждалим
фінансову допомогу.
Викрадення дитини в Києві: з’явилися свідчення
про мотив злочину
Знайомі Даяни Шаль, яка викрала немовля з
дитсадка в Києві, вважають, що мотивом вчинку
могли бути гроші.
The Washington Post закликає до наступного
кроку США у військовій підтримці України
Центральне американське видання The Washington
Post за ініціативи Посольства України в США
розмістила на своїх шпальтах великий постер...
http://ke.am/IiF9pL5q0mq
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У парламенті Канади закликали дати Україні
безвіз
Депутат канадського парламенту Лінда Дункан
закликала надати громадянам України право
здійснювати безвізові поїздки до Канади.

Світ
США, Японія й Південна Корея домовилися
тиснути на КНДР - поки дипломатією
Міністри оборони США, Японії і Південної Кореї
рішуче засудили триваючі провокації з боку
Пхеньяна, які суттєво дестабілізують ситуацію...
У Трампа розказали, як азійське турне пов'язане
з тиском на КНДР
У своєму майже двотижневому міжнародному турне
країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону
президент США Дональд Трамп планує натиснути...
Зв'язки Трампа з Росією: слідчі США взялися за
лобіста Януковича
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який
займається розслідуванням можливих зв'язків
виборчої кампанії Дональда Трампа з Росією...
Гройсман і Трюдо обговорять вільну торгівлю на
зустрічі в Канаді
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 31
жовтня зустрінеться з главою уряду Канади
Джастіном Трюдо в Оттаві.

Україна
Порошенко збере Раду регіонального розвитку
Президент України Петро Порошенко очолить
засідання Ради регіонального розвитку, яке пройде у
вівторок у Києві.

Монетизація субсидій: Розенко сказав, скільки
http://ke.am/IiF9pL5q0mq
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сімей у списках
У списках на монетизацію субсидій перебувають 1,7
млн українських сімей, яким потрібно буде виділити
близько 1,3-1,5 млрд гривень.

Депозитні ставки у валюті досягли історичного
мінімуму – НБУ
Ставки за депозитами в іноземній валюті
перебувають на історичному мінімумі, за гривневими
- на найнижчому рівні за останні 6 років...
Отруєння у Львові: у стравах з «Панської чарки»
виявили золотистий стафілокок
Золотистий стафілокок виявили у стравах, якими
отруїлися 25 відвідувачів ресторану «Панська чарка»
у Львові.
ОУНівці Коханівського розтрощили залу суду
У Святошинському суді прихильники лідера
"Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського
розтрощили залу, де обирали йому запобіжний захід.

Начальник військового складу вкрав майже 100
тисяч тонн пального
Військова прокуратура Білоцерківського гарнізону
Центрального регіону України спільно із
співробітниками управління військової контррозвідки
На дніпровській СТО знайшли мішок печаток
фірм Вілкула і Кº
У Дніпрі під час розшуку краденого авто слідчі
виявили мішок печаток фірм Вілкула і Кº причетних
до мільйонних оборудок із бюджетними грошима.
Кива заявив про намір балотуватися в
президенти: Це змагання, спорт
Радник міністра внутрішніх справ Ілля Кива, який
очолює Соціалістичну партію України заявив, що має
намір брати участь у виборах президента...

Точка зору
http://ke.am/IiF9pL5q0mq
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Євроскептики і популісти продовжують
перемагати в Європі
Чехія: Варіанти майбутньої коаліції та зовнішньої
політики

Влада, опозиція, Україна: що приніс їм минулий
тиждень
Тиждень пройшов під знаком протестів і ухвалення
давно назрілих реформ. Укрінформ цікавився: з чим
ми всі з нього вийшли?
Кібервійна-2017: Чого злякалися власники
«Петі»?
Скільки осіб треба для кібероборони і скільки для
наступу

Суспільство
24 жовтня. Пам’ятні дати
Сьогодні світове співтовариство відзначає День
Організації Об’єднаних Націй.

Поліція шукає свідків кривавої ДТП у Харкові
Харківська поліція шукає свідків смертельної ДТП, що
сталася 18 жовтня в центрі міста.

Праведники світу: посол Ізраїлю нагородив вісім
українських родин
У Києві відбулася урочиста церемонія нагородження
дипломами та медалями Праведників народів світу людей, що ризикуючи своїм життям, рятували євреїв..
У Супрун нарахували півмільярда економії на
інсуліні
Впровадження і застосування реєстру для
інсулінозалежних пацієнтів дасть змогу зекономити
півмільярда гривень на закупівлі інсуліну.

http://ke.am/IiF9pL5q0mq
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Світова прем'єра української документалки про
волонтерів відбулася в Варшаві
На 33-му Варшавському міжнародному кінофестивалі
відбулася світова прем'єра українського
документального фільму про волонтерів...
Половецькі «баби» з нашого степу
На території Луганської області налічується більше
десяти тисяч стародавніх курганів

Премія Франка: стало відомо, коли почнеться
прийом робіт
Фонд Івана Франка оголосив про початок прийому
робіт на здобуття Міжнародної премії його імені у
2018 році з 15 січня.
Роналду – найкращий футболіст світу за версією
ФІФА
Зідан – найкращий тренер, Жиру – автор найкращого
голу.

24 жовтня: народний календар і астровісник
До чого прилип Пилип, що таке самбука і що робити у
світі, позбавленому гармонії.

http://ke.am/IiF9pL5q0mq
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