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Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

УКРАЇНА І СВІТ
Король Саудівської Аравії вручив Порошенку
найвищу нагороду королівства
Король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз Аль Сауд
нагородив Президента України Петра Порошенка найвищою
нагородою у Саудівській Аравії - орденом Короля Абдулазіза..

Україна та Саудівська Аравія спростять візовий
режим - Порошенко
Україна та Саудівська Аравія домовилися про спрощення
візового режиму та процедури хаджу (паломництва) до святих
міст ісламу в Королівстві Саудівська Аравія.

Укрінформ домовився про обмін новинами з
Саудівським інформагентством
В Ер-Ріяді у присутності Президента України Петра
Порошенка та Короля Саудівської Аравії Салмана бін
Абдулазіза Аль Сауда відбулася церемонія
підписання
українсько-саудівських двосторонніх документів.

Літак Ан-132Д прибув до Саудівської Аравії для
презентації потенційним замовникам
Україна пропонує Саудівській Аравії розширити співпрацю за
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програмою Ан-132 і створити на базі комерційної
транспортної версії літака модифікації спеціального
призначення.

Міністри
узгодили
позиції
з
болгарської мови у школах України

вивчення

Міністри освіти і науки України та Болгарії Лілія Гриневич та
Касимір Валчев провели сьогодні в Одесі обговорення логіки
імплементації ст.7 Закону України "Про освіту". Глави відомств
провели зустріч в Одеській загальноосвітній школі № 31 і
зробили відповідні заяви за підсумками перемовин, ...

ПРАВОПОРЯДОК
Суд відпустив Каськіва під заставу 160 тисяч
Печерський районний суд Києва відпустив колишнього голову
Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва під заставу у 160
тис. грн.Про це повідомила прес-секретар генерального
прокурора Лариса Сарган в ефірі "112 Україна".

Сину Авакова вже вручили клопотання про п'ять
мільйонів застави - адвокат
Сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру
Авакову вже вручили клопотання про обрання міри
запобіжного заходу.Про це у коментарі журналістам заявив
адвокат Олександра Авакова Андрій Федур.

Бакай визнаний банкрутом і підозрюється у
розкраданні $ 12 млн - ЗМІ
Ігор Бакай, колишній глава Нафтогазу, заарештований у Росії
до 12 листопада, визнаний банкрутом і підозрюється у
розкраданні 12 млн дол. у Metalloinvest Limited Алішера
Усманова.

Спільне у Каськіва з Аваковим: «справи» на 15
млн і те, що раніше такого не було (Аналітика)
Події двох днів свідчать, що Україна змінюється. Може, не так
швидко, але зате – це очевидний фактЯк для людини, яка три
роки
переховувалася
від
українського
правосуддя,
Печерський суд обрав щодо екстрадованого з далекої ...

ДФС і НАБУ арештували 450 мільйонів
найвідомішого контрабандиста України
Державна фіскальна служба України спільно з Національним
антикорупційним бюро України в результаті спецоперацію
добилися арешту 450 млн грн, що належать двом десяткам
одеських компаній-імпортерів, які контролює один із ...

ЕКОНОМІКА
https://dinam.esclick.me/IxmQ9s5hsOq
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Нафта, борги і транш МВФ: аналітики сказали, що
впливатиме на гривню у листопаді
Курс гривні у листопаді може перебувати у діапазоні 26,5-28
грн за долар.Про це йдеться в прогнозі валютного ринку в
Україні на листопад, зробленому групою компаній Forex Club,

Найбільшу середню заробітну плату отримують у
Києві, найменшу - на Буковині
Найбільшу середню заробітну плату у вересні отримали в
Києві, найменшу - на Буковині. Про це повідомляє Державна
служба статистики України.Згідно з таблицею, в столиці
середня заробітна плата у вересні в розрахунку на одного...

ЕКСКЛЮЗИВ
«Путін, біомаса!», або Нові гоніння на генетику
Російські шпигуноманія та безграмотність проти наукової
відкритостіУ радянський час, коли фантастика була рідкісним
товаром і штучним, був такий фільм «Через терни до зірок»
(1980). Там найяскравіша фраза - коли на чужій планеті ...

“МіхоМайдану” сумно без силовиків. І їх – трохи
залишилось…
Укрінформ дізнавався, який стан справ на площі Конституції
під
Верховною
Радою
після
відкликання
звідти
правоохоронців31 жовтня міністр внутрішніх справ Арсен
Аваков зробив гучну заяву з приводу зняття

Хто такий Ігор Бакай і навіщо він втік до Росії?
Про його кар`єру, швидке збагачення і життя на широку ногу у
90-і ходили легенди31 жовтня у Москві за підозрою у
шахрайстві затримали колишнього керівника Державного
управління справами України часів Президента Кучми, ексголову ...

СУСПІЛЬСТВО
Парк «Дружби народів» у Києві зникне. З`явиться
«Муромець»
Літописний острів посеред міста зроблять зручним для киян і
перелітних
заповідного

птахівТериторію
острова

парку

Муромець

«Дружби

влада

народів»

Києва

і

вирішила

впорядкувати ...

«Сторожова
застава»:
режисер
сподіваються на продовження

і

актори

Зйомки першого українського фентезі супроводжувалися
містикоюІз творцями першого в Україні фільму-фентезі
«Сторожова застава» мені вдалося поспілкуватися під час
дводенного фестивалю фентезі «Брама»,
наприкінці жовтня в Івано-Франківську.
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Генштаб нарахував 33 способи “відкосу” від
армії
Громадяни призовного віку мають особисто з'ясовувати свій
статус на призовних дільницях, навіть якщо вони не отримали
повістку.Про це заявив на брифінгу начальник відділу
комплектування та призову Генерального штабу Збройних ...

"Ваш родич у поліції": затримали організатора
шахрайської схеми
Кіберполіція

затримала

організатора

масштабної

шахрайської схеми - "ваш родич у поліції", за якою шахраї
виманювали гроші у громадян. Ним виявився в’язень однієї із
колоній на непідконтрольній Україні території.

Окуєву поховали у Дніпрі за мусульманськими
традиціями
Аміну Окуєву сьогодні поховали в Дніпрі за мусульманськими
звичаями.
Духовного

Про особливості поховання повідомив муфтій
управління
мусульман
Саїд
Ісмагілов

у Facebook. «Щойно нашу героїчну сестру Аміну Окуєву
поховали відповідно до мусульманських

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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