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Точка зору

Суспільство

ТОП
НАБУ затримало сина Авакова та екс-заступника
голови МВС
Національне антикорупційне бюро затримало сина Авакова
Олександра та екс-заступника міністра внутрішніх справ
Сергія Чеботаря. Про це повідомляє на своїй сторінці у
Facebook програма журналістських розслідувань "Схеми".

МВС вважає дії НАБУ політичними,
юридично обгрунтованими (Заява)

а

не

МВС вважає дії НАБУ політичними, а не юридично
обгрунтованими.Про це йдеться в офіційному повідомленні
Міністерства внутрішніх справ України.Як повідомлялося, 31
жовтня 2017 року детективи НАБУ під процесуальним
керівництвом ...

У МВС назвали дві основні версії вбивства
Окуєвої
МВС розглядає дві основні версії вбивства ветерана АТО
Аміни Окуєвої - це дії спецслужб Росії та дії осіб, які
перебувають
на
території
Чечні.Про
це
в
ефірі Еспресо.TV заявив радник міністра внутрішніх справ
Зорян Шкіряк.
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Українці знову голосують “за гречку” , але менше
— підсумки виборів до ОТГ (Аналітика)
Обирати “по-новому” в Україні поки що не виходить — і
порушення, і результати рахують по кілька діб. Але є і
плюси...29 жовтня в Україні відбулась чергова “порція” перших
місцевих виборів — в об’єднаних територіальних громадах.
Якщо (ми вже в цьому розбиралися) органи місцевого .

Волкер і Сурков компромісу не знайдуть, бо
війна не закінчується внічию (Аналітика)
Якщо нинішній американський тиск на Росію виявиться
недостатньо сильним, повертати Донбас буде вже інше
покоління українцівМіністр закордонних справ Росії Сергій
Лавров, як писала радянська пропаганда «дав рішучу відсіч»
Курту Волкеру..

Українці вважають суд - найбільш корумпованою
установою (Опитування)
Найбільш корумпованими в Україні, на думку населення, є
установи, що мають боротися з корупцією: суд, Верховна Рада,
прокуратура, уряд.Це засвідчили результати опитування
населення, повідомила Ірина Бекешкіна - директор Фонду
"Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" під час круглого

УКРАЇНА І СВІТ
Нову резолюцію щодо Криму Україна сьогодні
представить в ООН
Україна наразі проводить підготовчу роботу і мобілізує
міжнародну підтримку для голосування проекту резолюції
Генасамблеї ООН «Ситуація з правами людини в Автономній
Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» у листопаді.

Мовна
стаття:
Гриневич
представила
Венеціанській комісії "реальні аргументи"
Керівництво Міністерства освіти та науки, на чолі з міністром
Лілією Гриневич, зустрілося з експертами Венеціанської
комісії з приводу імплементації мовної статті Закону "Про
освіту"...

Трамп затягує питання зброї для України - WP
Нинішній президент США Дональд Трамп, так само як і його
попередник Барак Обама, затягує з прийняттям рішення про
надання Україні оборонної зброї попри те, що всі
рекомендації вже підготовлені апаратом Ради нацбезпеки...

Московський суд заарештував Бакая у справі
про шахрайство
Таганський суд Москви заарештував колишнього голову
"Нафтогазу України" Ігоря
Бакая, підозрюваного в
шахрайстві."Суд 27 жовтня, задовольнив клопотання слідства
https://dinam.esclick.me/IvZYbmVV60q
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і обрав стосовно Бакая запобіжний захід у вигляді взяття під ...

Україна "увільється" в новий Шовковий шлях до
кінця року - Держрезерв
Перший транзит територією України в рамках нового
Шовкового шляху може відбутися вже в кінці поточного – на
початку наступного року. Про це Укрінформу повідомила
прес-служба Держрезерву.

Україна посіла
Business

76

місце

в

рейтингу Dоing

У рейтингу легкості ведення бізнесу Dоing Business-2018
Україна посіла 76 місце, що на 4 позиції вище, ніж торік.
Про це повідомляється в рейтингу Doing Business Світового
банку.

УКРАЇНА
Спецслужби посилять антитерористичний режим
та контроль на кордоні - Турчинов
Терористичні акти, диверсії, зухвалі вбивства, провокування
масових безладів, що сталися останнім часом в Україні,
пов'язані з впровадженням спецслужбами Росії активної
фази плану щодо дестабілізації внутрішньополітичної ситуації
в нашій державі.

СБУ затримала особу, що підірвала у Маріуполі
полковника контррозвідки
Служба безпеки України затримала підозрювану у скоєнні
теракту в Маріуполі, коли загинув полковник СБУ Олександр
Хараберюш, і встановила, що за вбивство полковника кілеру
заплатили $15 тис.

Аваков прокоментував затримання свого сина
Міністр внутрішніх справ
інтриги не порушать його
син у суді доведе свою
написав на своїй сторінці в

Арсен Аваков заявляє, щ о
емоційної стабільності, а його
невинуватість.Про це Аваков
Facebook.

"Рюкзаки Авакова": НАБУ оголосило дві підозри
Двом

фігурантам

"справи

рюкзаків"

Національне

антикорупційне бюро повідомило про підозру у розтраті 14
млн грн.Про це інформує прес-служба НАБУ. "Двом особам,
затриманим детективам НАБУ та прокурорами САП 31
жовтня в рамках

ПРАВА ЛЮДИНИ
В анексованому Криму журналісти пишуть у
доносах про нелюбов до Росії
На території анексованого Криму відсутня дійсно незалежна
https://dinam.esclick.me/IvZYbmVV60q
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діяльність ЗМІ й поширеними є доноси журналістів на своїх же
колег за певні погляди чи нелояльність до окупаційної
російської влади.

Сенцова етапували до колонії "Білий ведмідь" –
адвокат
Дмитро Дінзе, адвокат українського режисера Олега Сенцова,
незаконно засудженого в РФ, має намір наступного тижня
відвідати свого підзахисного у виправній колонії № 8 («Білий
ведмідь») у місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного
округу Росії.

ЕКСКЛЮЗИВ
Войовниче Закарпаття за місяць: битви мовні,
прикордонні та... солодкі (Аналітика)
З українською мовою і угорською діаспорою все виявилося не
так катастрофічноТоп-темою у минулому місяці в краї все ще
залишалися угорці та мовне питання – в контексті нового
Закону «Про освіту», підписаного місяць тому президентом ...

Спасибі за все: соцмережі прощаються з Аміною
Окуєвою (Огляд)
30 жовтня невідомі обстріляли автомобіль Аміни Окуєвої
поблизу селища Глеваха Київської області. Внаслідок замаху
Аміна Окуєва загинула на місці, її чоловік, Адам Осмаєв, дістав
поранення.Парамедик
та
інструкторка
медицини Юлія Паєвська (Тайра):

з

тактичної

СУСПІЛЬСТВО
У Києві найбільший попит на працівників сфери
торгівлі й кваліфікованих робітників
Найбільш корумпованими в Україні, на думку населення, є
установи, що мають боротися з корупцією: суд, Верховна Рада,
прокуратура, уряд.Це засвідчили результати. Найбільший
попит на ринку праці міста Київ спостерігається для робітників
сфери торгівлі та послуг, кваліфікованих

Циклон Герварт: ДСНС заперечує небезпеку для
України
У середу, 1 листопада, в Україні пройде невеликий мокрий
сніг,

вдень

з

дощем.Про

це

повідомляє

у Facebook Український гідрометцентр."1 листопада в Україні
невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. Вітер західний, 7-12 м/
с, вночі в Україні, вдень на Лівобережжі місцями пориви 1520 м/с.
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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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