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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

ТОП
Антиолігархічний план Європи для України: гроші
лише малим і середульшим (Аналітика)
Запропонований європейцями план допомоги ґрунтується на
простому принципі: хочеш жити багато, спочатку думай про
малий і середній бізнес

Сину Авакова наділи електронний браслет
Підозрюваному у "справі рюкзаків" Олександру Авакову, сину
міністра внутрішніх справ, наділи електронний браслет.Про
це у Фейсбуці повідомив сам фігурант "справи рюкзаків",
приклавши фото.

ЄБРР підтвердив
України

стабільне

зростання

ВВП

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)
переглянув прогнози економічного зростання на нинішній та
наступний роки, підтвердивши прогнози для ВВП України на
рівні 2% в 2017 і 3% у 2018 році.

Знайшли автомат,
Геращенко

з

якого

вбили

Окуєву -

Слідчі у справі про вбивство відомої української активістки та
бійця АТО Аміни Окуєвої знайшли автомат, з якого був
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розстріляний автомобіль.Про це повідомив в ефірі
телеканалу "Прямий" член колегії МВС, народний депутат
Антон Геращенко.

Рада оголосила українському кіно ПДВ-канікули
Верховна Рада до 1 січня 2023 року звільнила від
оподаткування податком на додану вартість виробництво
українських фільмів. За ухвалення в цілому законопроекту
«Про внесення змін до Податкового кодексу України ...

УКРАЇНА І СВІТ
Посол
України
вказав
французькому
видавництву на порушення міжнародного права
Посол України у Франції Олег Шамшур звернув увагу
французького видавництва Le Group VALMONDE&CIE, що
деякі статті у виданому ним журналі "Секрети Росії" мають
тенденційну
неточності.

природу

і

містять

історичні

та

політичні

Дипскандал у Сербії: Клімкін провів консультації
з послом
Міністр закордонних справ Павло Клімкін 7 листопада провів
консультації з послом України в Сербії Олександром
Александровичем стосовно актуальних питань взаємин із
Сербією.

Нові герої замість УПА: Ващиковський пропонує
українцям "не зациклюватися"
Польща виступає за цілісність і неподільність України. З
іншого боку, Варшава хоче, щоб історичні проблеми обидві
країни вирішувалися спільно.Про це в ефірі радіо Wnet заявив
глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський.

Російський
суд
дозволив
оскаржувати
"націоналізацію" нерухомості в Криму
Конституційний cуд Росії розглянув скарги низки ТОВ і вказав
на неправомірну "націоналізацію" нерухомості в Криму,
окупованому Російською Федерацією.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Російський суд не відпустив Павла Гриба під
домашній арешт
Краснодарський крайовий суд РФ відмовив в апеляційній
скарзі щодо запобіжного заходу для незаконно утримуваного
в Росії 19-річного українця Павла Гриба, якого підозрюють у
підготовці теракту.
https://dinam.esclick.me/J8Zv1vyb6eq
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Чийгоз розповів, як росіяни намагалася "купити"
Меджліс
Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу
Ахтем Чийгоз розповів, що після окупації Криму російська
влада вела з ним переговори
прихильність Меджлісу.

в

намаганні

"купити"

читанні

проект

УКРАЇНА
Рада ухвалила в
Виборчого кодексу

першому

ВР ухвалила в першому читанні проект Виборчого кодексу, що
передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з
відкритими партійними списками на виборах до Ради, а також
зміну виборчої системи на місцевих виборах.

Коломойський "пішов судом" на НБУ і ЗМІ
Колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський подав до
НБУ позов про захист честі, гідності та ділової репутації.Про
це повідомили Укрінформу в канцелярії Печерського райсуду
столиці."Позивачем є Ігор Коломойський, а відповідачами у
справі виступають Національний банк, ...

Порошенко підписав
гастролерів

закон

про

російських

Президент Петро Порошенко підписав Закон “Про внесення
змін до Закону України "Про гастрольні заходи в Україні"
щодо особливостей організації та проведення гастрольних
заходів за участю громадян держави-агресора".

Мовне
питання:
ультиматум
Угорщини
неприйнятним – Климпуш-Цинцадзе

є

Угорщина, блокуючи європейську і євроатлантичну інтеграцію
України, тим самим обмежує права національних меншин.На
цьому наголосила віце-прем’єр-міністр України з питань
європейської та євроатлантичної ...

Рада відмовилася звільняти Авакова
Верховна Рада відмовилася звільняти Арсена Авакова з
посади міністра внутрішніх справ."За" відповідну постанову
проголосував
31
депутат,
повідомляє
кореспондент
Укрінформу. Автори постанови Сергій Каплін та Андрій
Немировський від фракції «Блок Петра Порошенка» ...

"Людина без паспорта": Саакашвілі отримав
офіційну довідку
Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА Міхеїл
Саакашвілі отримав документ, який підтверджує його
легальне перебування на території України. Про це
Саакашвілі повідомив на своїй сторінці у Facebook.
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Мін'юст запровадив механізм, що унеможливить
подвійні договори оренди землі
Міністерство юстиції запровадило механізм автоматичного
обміну даними
між
реєстром
майнових
прав
і
Держгеокадастром, який унеможливить реєстрацію подвійних
договорів оренди землі.

ПРАВОПОРЯДОК
Смертельна ДТП у Харкові: для водія Touareg
проситимуть арешту без застави
У харківській ДТП 18 жовтня, де на місці загинули п'ятеро
людей і шестеро постраждали, винні водії обох автівок.Так
сказав на брифінгу начальник ГУ Нацполіції у Харківській
області Олег Бех, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вандалізм: Київгаз чистить від цементу Вічний
вогонь
Працівники Київгазу прибирають територію навколо Вічного
вогню, де напередодні невідомі залили споруду цементним
розчином. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.Так,
наразі працівники "Київгазу" розчищають споруду від цементу вдалося відновити вогонь у споруді.

У СБУ назвали причину заборони на в'їзд в
Україну журналісту "РИА Новости"
СБУ прийняла рішення про заборону в’їзду в Україну
російському журналісту Захару Виноградову терміном на 5
років.Про це кореспонденту Укрінформу повідомила речник
СБУ Олена Гітлянська.

ЕКСКЛЮЗИВ
Фейки і пропаганда: як уберегтися від тенет
Кремля (Аналітика)
Експерти розповіли про правила поводження в соцмережах,
де інформація спотворюється Росією наймасовішеFake news
визнано виразом 2017 року. Термін яскравий і навіть ...

Як і чому в 2017 році Росія не відзначила
сторіччя революції (Аналітика)
В хаті повішеного не говорять про мотузку, а в нинішній РФ
мовчать про революціюВ останні роки в Росії традиційно
яскраво і весело відзначають колись трагічне «свято зі
сльозами на очах» - пам'ятну дату 9 травня. Кожен рік.

Операція «Анаконда» триває, тож Росія піде
слідом за СРСР - Ігор Гордійчук (Інтерв'ю)
Легендарний «Сумрак», Герой України генерал-майор Ігор
Гордійчук очолює Київський військовий ліцей ім. І.Богуна вже
півтора року. Його військова біографія ніби спеціально
створена,

щоб
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військовому обов'язку для майбутніх захисників Вітчизни.

ЕКОНОМІКА
Як зняти з України «прокляття податку на додану
вартість» (Аналітика)
Це, виявляється, дуже просто, і суть полягає в тому, щоб дещо
звільнити фіскалів від «дурної роботи»Податок на додану
вартість (ПДВ), введений в Україні в 1992 році, унікальний
багато в чому. Головною його унікальністю я б назвав те, ...

Європа з’їла наші яйця! (Аналітика)
Чому різко підскочили ціни? Українці по своїх спорожнілих
гаманцях відчули ріст агроекспортуЦіни на окремі продукти
харчування на полицях українських магазинів багатьох
шокують. «Ну, чого їм рости, коли збіжжя в країні достатньо?»,
- дивується простий люд.

СУСПІЛЬСТВО
Мін'юст хоче заборонити "злісним аліментникам"
їздити за кордон і купувати авто
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав у
співавторстві з відомими українськими діячами книгу "Ленін з
нами?", яку презентуватиме у вівторок увечері в "Українському
домі".

Шварценеггер

–

Віталію

Кличку:

Скоро

побачимося в Києві
Відомий голлівудський актор Арнольд Шварценеггер після
тренування із Володимиром Кличком передав меру Києва
Віталію Кличку, що зовсім скоро побачиться з ним у
Києві. "Віталію, нам подобається та робота, яку ти виконуєш.

Український мультик за Шевченком поїде на
фестивалі у Греції та Йорданії
Український короткометражний анімаційний фільм Андрія
Щербака "Причинна", який уже має фестивальні здобутки,
візьме участь у конкурсах кінофестивалів у Греції та
Йорданії. Про це повідомляє прес-служба Держкіно.
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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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