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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

Топ новини
АТО: бойовики гатили із мінометів та
гранатометів, двоє військових поранені
Наприкінці минулої доби обстановка у районі
проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Противник
і надалі продовжував обстріли позицій...
Чалий розповів, що конкретно передбачає
оборонний бюджет США для України
Бюджет на оборонні витрати Сполучених Штатів,
який ухвалює виділення Україні $350 млн в якості
військової допомоги, значною мірою розширює...
Стан здоров'я політв'язня Клиха у РФ різко
погіршився
Стан здоров'я незаконно засудженого в Росії
українця Станіслава Клиха різко погіршився, він
провів у комі шість днів.
Став відомий точний час Brexit
Уряд Великої Британії планує законодавчо оформити
точний час виходу країни з Європейського Союзу.
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Журналісти отримали погрози від представників
Медведчука
Лист від імені Ігоря Кириленка, адвоката, який
захищає інтереси лідера організації "Український
вибір", редакція програми отримала за годину до...

Світ
ОБСЄ констатує зростання насильства проти
журналістів
Організація з безпеки й співпраці в Європі звертає
увагу на зростання насильства проти журналістів в її
країнах-членах.
"Райське досьє": в ООН закликали карати за
зловживання з офшорами
За систематичні порушення податкового
законодавства та приховування від податків в
офшорах необхідно знижувати кредитний рейтинг...
США досі офіційно не підтверджують зустріч
Трампа й Путіна у В'єтнамі
Державний департамент США досі уникає офіційного
підтвердження про домовленість з російською
стороною щодо зустрічі...
Глава Пентагону прогнозує швидке очищення
Іраку і Сирії від ІДІЛ
Міністр оборони США Джеймс Меттіс висловив
переконання, що після звільнення ключових
населених пунктів в Іраку і Сирії від теругруповання...
США ввели нові санкції проти оточення Мадуро
Офіс контролю за зовнішніми активами Міністерства
фінансів США (OFAC) у четвер оголосив про
запровадження санкцій проти десяти нинішніх та
колишніх урядовців режиму Ніколаса Мадуро...
Саудівська Аравія наказала своїм громадянам
покинути Ліван
Влада Саудівської Аравії закликали всіх своїх
громадян, які перебувають в Лівані, негайно
покинути цю країну, а іншим саудівцям не їздити...
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Україна
У НАБУ допитали голову НАЗК Корчак - ЗМІ
Національне антикорупційне бюро України допитало
голову Національного агентства з питань
запобігання корупції Наталю Корчак по справі про
покупку паркомісць та їх використання...
Начальник столичної поліції фігурує у справі про
стрілянину в Княжичах
Начальник поліції Києва Андрій Крищенко фігурує у
кримінальній справі про стрілянину в Княжичах, під
час якої загинули п’ятеро правоохоронців.
Канада задоволена прогресом в Україні – міністр
оборони
В рамках саміту НАТО представники міністерств
оборони США, Канади, Польщі, Литви та
Великобританії провели окрему зустріч щодо України.
Рік Японії в Україні зміцнив двосторонні
відносини між країнами
Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні
Шігекі Сумі переконаний, що відносини є сталими та
міцними.
Джонсон: Заохочувати Москву "занадто рано" потрібно зберегти тиск
Міністр закордонних справ Великої Британії Борис
Джонсон заявляє про необхідність зберегти тиск на
Москву й продовжити пошук рішення щодо Донбасу...

Точка зору
Голосування по Виборчому кодексу: 226-ту
кнопку натиснула рука Бога
«Випадково» прийнятий у першому читанні виборчий
кодекс запускає процес, якого давно чекала країна.
Але він буде складний – цей процес
Альона Бабак: не співпрацювала, не помічена…
То чого ж з депутатів йде?
https://dinam.esclick.me/JELZyXB0G8q
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Вона нагадала, що складає повноваження у
день свого тріумфу – прийняття закону про реформу
українського ЖКГ. Такого ще не бувало…

Суспільство
10 листопада. Пам’ятні дати
Сьогодні в світі відзначається Всесвітній день науки в
ім’я миру та розвитку.

Сходили в магазин – заодно дізналися про своє
здоров’я
Як працюватиме медичний проект «Лікар у Вашому
домі», запущений уже цього тижня в тестовому
режимі?
В Україні з початку року з повідомленнями про
випадки насильства звернулося 1100 дітей
Лише з початку року з повідомленнями про випадки
насильства звернулося 1100 дітей,...

УПЦ КП підтримає патріотичний проект "Історія
становлення української нації"
Українська православна церква Київського
патріархату підтримає патріотичний проект "Історія
становлення української нації", який на прикладах...
Кролевець, де росте диво-дерево
На Сумщині плодоносить яблуня, посаджена понад
два століття тому

Футбол: 15 листопада відбудеться матч пам'яті
легенд київського "Динамо"
Цьогоріч київський футбольний клуб "Динамо"
святкує своє 90-річчя, у зв'язку з чим 15 листопада у
манежі навчально-тренувальної бази у Кончі-Заспі...

https://dinam.esclick.me/JELZyXB0G8q

4/5

10.11.2017

Україна і світ 10.11.17

Лося внесуть до Червоної книги України
Національна комісія з питань Червоної книги України
проголосувала за внесення лося до Червоної книги
України.

10 листопада: народний календар і астровісник
Розкажемо про що моляться святій Параскеві
П’ятниці парубки і дівчата, і чи будуть всередині
грудня сильні морози.

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул.
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