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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

ТОП
За Каськіва внесли 160 тисяч застави
За
екстрадованого
напередодні
екс-голову
Держінвестпроекту Владислава Каськіва було внесено
заставу в сумі 160 тис. грн.Про це телеканалу "112
Україна" повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса
Сарган.

Україна та ОАЕ домовилися про безвізовий
режим
За результатами переговорів Президента України та прем'єрміністра Об’єднаних Арабських Еміратів домовлено про
безвізовий режим між двома державами. Про це
інформує прес-служба глави Української держави."Було
підписано Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом

Нічний клуб і присяга. Чим завинив військкомат?
(Аналітика)
Військові комісари мають бути незалежними на кшталт
керівників НАБУНемає, мабуть, людини більш непопулярної в
країні, ніж військовий комісар. Останній тиждень тільки й чути
про «наліт» на нічний клуб і жорстоке поводження з ...

САП просить суд арештувати майно сина Авакова
https://dinam.esclick.me/IzeruLVNEeq
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до
Солом`янського райсуду клопотання про арешт майна
підозрюваного у розтраті 14 млн грн державних коштів
Олександра Авакова, який є сином міністра внутрішніх справ.

За операції з рублями із зображенням Криму
Нацбанк може забрати валютну ліцензію
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".

УКРАЇНА І СВІТ
Пайфер: Є сподівання, що Трамп прийме рішення
дати зброю Україні
Більшість ключових фігур в адміністрації Трампа підтримує
ідею надання Україні летальної зброї, тому є велике
сподівання, що президент прийме таке рішення.

Саудівські партнери зацікавилися створенням
ЗВТ з Україною - Єлісєєв
Саудівська Аравія продемонструвала серйозну зацікавленість
у створенні зони вільної торгівлі з Україною.Про це в
ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив заступник
глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв за
результатами візиту Петра Порошенка до

Міністр оборони Канади одягнув вишиванку і
звернувся українською
Міністр оборони Канади Харджит Саджан одягнув вишиванку з
нагоди "Українського дня" в парламенті країни.Відповідними
світлинами він поділився на своїй сторінці у Твіттері.

Гройсман: Україна готова поділитися зі США
інформацією щодо Манафорта
Український уряд готовий надати матеріалами офіційним
структурам в США щодо справи колишнього керівника
президентської кампанії Трампа Пола Манафорта.Про це
розповів
в
ексклюзивному
інтерв'ю
канадському
телеканалу CBC News Прем'єр-Міністр України Володимир
Гройсман.

Ер-Ріяд
зацікавилися
двома
українськими
проектами в транспортній сфері - Омелян
Королівство Саудівська Аравія зацікавилося двома
українськими проектами в транспортній сфері, які
українська делегація презентувала в Ер-Ріяді.
https://dinam.esclick.me/IzeruLVNEeq
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Україна готова відкрити для Польщі бази на
кримінальних елементів
Українські правоохоронці готові відкрити для польської
сторони бази даних кримінальних елементів.Про це міністр
внутрішніх справ Арсен Аваков заявив у четвер під час
двосторонньої зустрічі з Надзвичайним і Повноважним
послом Польщі в Україні Яном Пєкло та президентом ...

Журналістські спілки України та Росії домовилися
спрямувати зусилля на визволення Асєєва
Союз журналістів Росії перебуває в постійному листуванні з
представниками

влади

так

званої

«ДНР»

щодо

долі

арештованого в Донецьку українського журналіста Станіслава
Асєєва.

ПРАВОПОРЯДОК
Україна розпочала процедуру екстрадиції експосадовця Грузії - СБУ
Україна розпочала процедуру екстрадиції на батьківщину
затриманого напередодні колишнього чиновника з МВС
Грузії. Про це повідомляє у четвер прес-центр СБУ."Згідно з
постановою ...

Командиру частини, що не відреагував на
рейдерську атаку, обрали запобіжний захід
Приморський райсуд Одеси розглянув клопотання слідчого
Військової прокуратури Одеського гарнізону Південного
регіону України про обрання запобіжного заходу стосовно т. в.
о. к Приморський райсуд Одеси розглянув клопотання ...

Російські
хакери
"полюють"
українських політиків - AP

на

акаунти

Російська хакерська група Fancy Bear, окрім атак на пошту
Хілларі Клінтон, намагалася зламати скриньки українських
політиків

та

російських

опозиціонерів.Про

це

повідомляє "Українська правда" з посиланням на ...

Третього фігуранта "справи рюкзаків" відпустили
під особисте зобов'язанн
Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід
третьому фігуранту справи про закупівлю рюкзаків - керівнику
ІТ-компанії

Turboseo

Володимиру

Литвину.Про

це повідомляє Цензор.НЕТ."Суд не задовольнив клопотання
САП про арешт Литвина та відпустив його під особисте

Після "Вікторії": ДСНС вимагає закрити майже 40
закладів на Одещині
Органи досудового слідства призначили 28 судових експертиз
і слідчий експеримент у рамках розслідування пожежі, що
спричинила загибель трьох дітей в одеському дитячому
https://dinam.esclick.me/IzeruLVNEeq
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таборі "Вікторія".

ЕКСКЛЮЗИВ
Десятою дорогою: “Шовковим шляхом” з Китаю
до ЄС через Україну, але в обхід Росії (Аналітика)
Перший транзит територією України в рамках нового
Шовкового шляху може відбутися вже в кінці поточного – на
початку наступного року. Період кінця жовтня — початку ...

СУСПІЛЬСТВО
Кліп українського гурту підкорив міжнародний
фестиваль у Німеччині
Кліп на пісню "Even If" української групи "The Erised" переміг у
номінації "Кращий монтаж" на фестивалі Sunlight International
Film Festival 2017, що пройшов нещодавно в Берліні.

У

львівському

Охматдиті

відкрили

сімейну

кімнату. Наступна — у Києві
Першу в Україні сімейну кімнату відкрили у львівській
обласній лікарні «Охмадит».Про це повідомляє кореспондент
Укрінформу.Кімната призначена, насамперед, для відпочинку
батьків, діти яких знаходяться в інтенсивній терапії, та для
зустрічей маленьких пацієнтів та рідних, які опікуються ним

Українські шкарпетки поповнили колекцію Трюдо
Шкарпетки українського виробництва поповнили колекцію
прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Про це написала у Твіттер заступник міністра економічного
розвитку і торгівлі України - торговий представник України
Наталія Микольська.

В Україні запустили поїзд, що з’єднає Захід і Схід
У четвер, 2 листопада 2017 року, в перший рейс із Ковеля
вирушив новий поїзд № 127/128 Ковель - Харків. На рейс було
продано

понад

70%

запропонованих

місць.

Про

це

Укрінформ поінформували у прес-службі ПАТ "Українська
залізниця".
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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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