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✕

ТОП
"Тиша" на Донбасі: загинули четверо, поранені

троє бійців АТО

Від початку доби у районі проведення АТО загинули четверо

військовослужбовців ЗСУ, троє поранені.Про це

інформує прес-центр штабу АТО.

Президент виключає дострокові вибори

Президент Петро Порошенко заявляє, що дострокових

виборів в Україні не буде.Про це він сказав, виступаючи під

час засідання Ради регіонального розвитку, повідомляє

кореспондент Укрінформу. 

Собчак назвала Крим українським

Телеведуча Ксенія Собчак, яка заявила про намір

балотуватися у президенти РФ, заявила, що вважає Крим

українською територією.Про це вона сказала на прес-

конференції у вівторок, повідомляє РІА Новости.

Міграційна служба відмовила Саакашвілі у

статусі біженця

Державна міграційна служба України відмовила екс-голові

Одеської ОДА, лідеру "Руху нових сил" Міхеїлу Саакашвілі у
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наданні йому статусу біженця.

Кібератака 24.10: хакери запустили "шкідливий

код" на комп’ютерах

У кібератаці 24 жовтня на об’єкти інфраструктури України

використовувалася техніка DDE, яка активувала виконання

шкідливого коду на комп’ютерах користувачів. Про це

інформує Державна служба спеціального зв’язку та захисту

інформації.

Із Коханівського зняли наручники, суд триває

В Святошинському районному суді триває засідання з

обрання запобіжного заходу лідеру "Добровольчого руху ОУН"

Миколі Коханівському. Наразі з нього зняли наручники,

оскільки збіг 72-годинний термін з моменту його затримання.

УКРАЇНА І СВІТ
Pussy Riot провели в Trump Tower акцію на

підтримку Сенцова

Учасниці групи Pussy Riot провели в будівлі Trump Tower в

Нью-Йорку акцію на підтримку українського режисера Олега

Сенцова.Про це учасниця групи Марія Альохіна повідомила у.

Варшава хоче підняти на вищий рівень

"історичний" діалог із Києвом (Заява)

Варшава і Київ повинні підняти історичний діалог на вищий

рівень і відновити роботу міжурядової комісії з питань

охорони і повернення втрачених і незаконного переміщених

культурних цінностей. 

Біометричний контроль: особливості перетину

кордону для росіян і громадян ЄС

Державна прикордонна служба України планує з 1 січня

ввести біометричний контроль для росіян, що перетинають

український кордон.Про це розповів голова

Держприкордонслужби Петро Цигикал в

інтерв’ю "Цензор.нет". 

НАТО планує створити дві нові структури на

випадок конфлікту з Росією - WSJ

Північноатлантичний альянс планує створити дві нові

командні структури на тлі погіршення відносин з Росією.Про

це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на

джерела."НАТО готове схвалити створення двох нових

командних структур для ...

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2330724-kiberataka-2410-hakeri-zapustili-skidlivij-kod-na-komputerah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2330710-iz-kohanivskogo-v-sudi-znali-narucniki.html
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Позиція НАТО залишається непохитною: Росія

має забратися з України - Вадим Пристайко

(Інтерв'ю)

Новий посол України в Альянсі розпочав важливий етап своєї

дипломатичної кар'єри у період повернення політики

держави до євроатлантичного курсу, кінцевою метою якого є 

набуття членства в НАТО.

ДФС отримає €25 мільйонів на пункти пропуску

українсько-польського кордону

Завершився перший етап конкурсу в рамках реалізації

міжурядового договору між Україною та Польщею про

надання кредиту 100 млн євро для облаштування пунктів

пропуску на українсько-польському кордоні.

ГПУ знайшла чергові докази фінансування

Росією тероризму на Донбасі

Генпрокуратура виявила беззаперечні факти фінансування

Російською Федерацією незаконних збройних формувань на

тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської

областей.

Українська діаспора в Австралії підтримає

розвиток козацьких традицій на Черкащині

Українська діаспора в Австралії готова підтримувати розвиток

козацьких традицій на теренах Черкаської області.Про це під

час візиту до області заявив Головний отаман Українського

вільного козацтва Австралії Петро Деряжний, який приїхав зі 

У Мозамбіку відкрили українське консульство

У столиці Республіки Мозамбік Мапуту відкрили почесне

консульство України. 

Про це повідомила на своїй сторінці у Твіттері Тимчасовий

повірений у справах України в Південно-Африканській

Республіці Любов Абравітова.  

ПРАВОПОРЯДОК
Луценко каже, що мітинг під Радою фінансують з-

за кордону

Акція протесту під Верховною Радою організована з метою

силового перевороту влади в країні.На цьому наголосив

генеральний прокурор Юрій Луценко під час засідання Ради

регіонального розвитку, ...

Міграційна служба законно депортувала

соратників Саакашвілі - ГПУ

Дії Державної міграційної служби стосовно ухвалення рішень

про примусове повернення іноземців та осіб без

громадянства в країну їх походження грунтувалися на вимогах

закону.
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У Святошинському суді побили трьох журналістів

- НСЖУ

Спецпризначенці у Святошинському райсуді Києва затримали

та побили трьох журналістів, а також близько 20 прихильників

Коханівського.Про це повідомив голова НСЖУ Сергій

Томіленко у Facebook."Отже, кийки проти журналістів. 

Суд визнав допустимими докази, здобуті під час

обшуку Розенблата в літаку

Докази, здобуті детективами НАБУ в результаті обшуку в літаку

19 жовтня на території аеропорту "Київ" під час спроби

нардепа Борислава Розенблата вилетіти з України, є

допустимими.

УКРАЇНА
Свіжі «політичні» рейтинги: коли соціологам не

шкода соціології (Аналітика)

Можна подумати, що соціологічні опитування Центру

Разумкова і Центру соціальних досліджень «Софія» зроблено

в різних Українах…До словосполучення «результати

соціологічних досліджень» можна доєднати безліч ...

Суд визнав винним Саакашвілі у "прориві

кордону"

Апеляційний суд Львівської області залишив без змін рішення

Мостиського райсуду про визнання екс-голови Одеської ОДА

Міхеїла Саакашвілі винним в адміністративному порушенні

при перетині державного кордону України.

Гройсман обіцяє "дати по руках" за тиск на

бізнес

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює

розробку законопроекту щодо посилення відповідальності

представників правоохоронних органів за тиск на бізнес. Про

це він сказав під час виступу на засіданні Ради регіонального 

Порошенко жорстко розкритикував Цвяха

Президент Петро Порошенко під час засідання Ради

регіонального розвитку жорстко розкритикував роботу

виконуючого обов’язки голови Державної служби України з

питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха.

СУСПІЛЬСТВО
Нацрада назвала найпопулярніші телеканали

вересня

Найпопулярнішими інформаційно-розважальними

телеканалами у вересні стали, за даними рейтингової агенції

Big Data Ua, «1+1», «СТБ», «Україна», ICTV та «Новий

канал». 
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Українська як іноземна: Кабмін хоче запровадити

іспит для отримання громадянства

В Україні запровадять сертифікаційний іспит з української

мови для іноземних громадян.Про це йшлося на нараді щодо

врегулювання питань, пов'язаних із запровадженням

сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної під ...

Понад 50% українців вважають, що ситуація в

країні розвивається не в тому напрямку

(Опитування)

Більше половини українців - понад 52% - вважають, що

соціально-політична ситуація в державі розвивається у

неправильному напрямку і оцінюють її як напружену.

Наймасштабніша експедиція Україною вже

подолала 50 тисяч кілометрів

Учасники туристичного проекту Ukraїner подолали половину

експедиційного маршруту, спрямованого на нове відкриття

України.Цього разу мандрівники повернулися з поїздки

Карпатами й Буковиною, повідомляється на офіційні сторінці 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2330785-ukrainska-ak-inozemna-kabmin-hoce-zaprovaditi-ispit-dla-otrimanna-gromadanstva.html
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