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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

ТОП
САП передає до суду справу Насірова
Спеціалізована антикорупційна прокуратура затвердила
обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо
Романа Насірова, відстороненого від обов'язків голови
Державної фіскальної служби, та скеровує справу до суду.

Гройсман дав рецепт силовикам для боротьби з
рейдерами: "Обличчям у підлогу"
Прем’єр-міністр
Володимир
Гройсман
вимагає
від
правоохоронців миттєвої і жорсткої реакції на будь-які прояви
рейдерства, які можуть мати місце в Україні.

Нові штрафи і 50 км/год: уряд передає Раді зміни
до ПДР (Інфографіка)
Кабінет міністрів пропонує обмежити швидкість руху у
населених пунктах до 50 км/год, збільшити штрафи за
порушення ПДР та посилити відповідальність за керування
авто у нетверезому стані.

Дев’ять замінованих аеропортів – «бомбу» у
жодному не виявили
Правоохоронці не знайшли вибухівки у 9 аеропортах, куди
сьогодні надійшла інформація про замінування.Про це
https://dinam.esclick.me/JFHjA6ddsWq
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повідомив у коментарі кореспондентові Укрінформу прессекретар Нацполіції Ярослав Тракало.

І весь цей джаз: романтичний гід вихідним
Києвом (Афіша)
Цього вікенду нас чекає багато джазу, трішки блюзу і
фантастичний концерт українських класиків. All Music is Jazz.
Що цікавого: Другий фестиваль All Music is Jazz розпочнеться
в Києві вже сьогодні! Дві локації, чотири дні й ціле море джазу
на будь-який смак. Словом, цього вікенду Kyiv is Jazz.

УКРАЇНА І СВІТ
Україні передали документ про
ЮНЕСКО в окупованому Криму

моніторинг

Гендиректор ЮНЕСКО Ірина Бокова передала постпреду
України при ЮНЕСКО Олегу Шамшуру погоджений сторонами
документ, що визначає основні параметри безпосереднього

Польща підтримує європейську політику санкцій
проти Росії - Дуда
Варшава підтримує санкції проти Росії, а грудневий візит
президента РП Анджея Дуди до України тісно пов'язаний з
війною на сході України і новими обов'язками Польщі як
непостійного члена Радбезу ООН на 2018-2019 роки.

Макрон
бачить
"серйозну
російського втручання

небезпеку"

Зовнішня політика Кремля та втручання у процеси в інших
країнах, як і раніше, являє собою серйозну небезпеку для
демократій у світі.Про це президент Франції Еммануель
Макрон заявив у інтерв’ю The Times.

Президент Групи Світового
зустрінеться з Порошенком

банку у неділю

Президент Групи Світового банку Джим Йонг Кім прибуває до
Києва у неділю, 12 листопада, для дводенного візиту з метою
обговорення порядку денного реформ в Україні.Про це
повідомляє прес-служба Світового банку.

Інспектори США їдуть в АТО з моніторингом.
Хочуть відвідати й Крим
Багатонаціональна інспекційна група США, до складу якої
також увійдуть представники Данії та Канади, відвідає Україну
13 листопада відповідно до Договору про звичайні збройні
сили в Європі.Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Рада Європи в Україні планує запустити проект
https://dinam.esclick.me/JFHjA6ddsWq
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захисту нацменшин
Рада Європи в Україні з 2018 року планує розпочати
реалізацію проекту, спрямованого на захист прав
національних меншин.Про це заявила заступник голови офісу
Ради Європи в Україні Олена Литвиненко у коментарі
кореспондентові Укрінформу.

Повернення Криму можливе
"нового" 1954 року – експерт

лише

після

Повернення Криму під українську юрисдикцію можливе лише
після того, як у Росії розпочнеться розвінчання культу
особистості Путіна, як це було у 1954 році з культом
Сталіна.Таку думку висловив директор військових програм ...

УКРАЇНА
Половина бюджету країни має бути в громадах Порошенко
Показник частки місцевих бюджетів має сягнути 50%.Про це
Президент України Петро Порошенко зазначив під час
Форуму представників місцевих громад, повідомляє
кореспондент Укрінформу.

Аваков пропонує перші водійські права видавати
на два роки
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонує перші
водійські права видавати на 2 роки.Про це він сказав на
засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Новий Верховний суд: Порошенко
призначить 114 суддів

сьогодні

Президент Петро Порошенко у п'ятницю, 10 листопада,
підпише указ про призначення 114 суддів нового Верховного
суду.Про це він заявив у п'ятницю на засіданні Нацради
реформ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

ПОЛІТВ'ЯЗНІ
Московський суд залишив Сущенка за гратами
Московський міський суд сьогодні, 10 листопада відхилив
скаргу захисту на продовження терміну арешту незаконно
утримуваного в РФ журналіста Укрінформу Романа Сущенка.

Стан Клиха викликає велике занепокоєння - МЗС
Моральний

та

фізичний

стан

українського

політв'язня

Станіслава Клиха викликає велике занепокоєння.Про це
сказала речниця Міністерства закордонних справ Мар'яна
Беца, повідомляє "5 канал"."Ми, безперечно, тримаємо це
питання на контролі. Наприкінці вересня відбулася зустріч...

У закордонних тюрмах перебувають понад 200
українських моряків - МЗС
https://dinam.esclick.me/JFHjA6ddsWq
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Щонайменше 214 моряків - громадян України перебувають у
закордонних в'язницях.Про це йдеться у відповіді МЗС
України

на

запит

"Української

правди"."Департамент

консульської служби тримає на контролі справи 214 моряківгромадян

ПРАВОПОРЯДОК
Ухилення від податків: ГПУ підтвердила обшуки у
Smart Energy Новинського
Співробітники Генпрокуратури проводять обшуки в офісах
компанії Smart Energy, що входить до "Смарт-Холдингу"
народного

депутата

Вадима

Новинського,

у

рамках

розслідування кримінальної справи про несплату податків.

"Бурштиновий" Розенблат підтвердив
своїх рахунків у німецькому банку

арешт

Народний
депутат
Борислав
Розенблат
називає
неправомірним арешт його рахунків у німецькому банку
Sparkasse

Dortmunt.Про

це

він

сказав журналістам

у

Верховній Раді, повідомляє телеканал "112 Україна".

ЕКСКЛЮЗИВ
-«Другий фронт» проти України: вторгнення із
Заходу не буде (Аналітика)
Коли матимемо міцні владу, економіку і армію, тоді сусіди
розмовлятимуть з нами (а ми – з ними) зовсім інакшеЧому і
як так сталося, що проти України раптом відкрився «другий
фронт»?

Угорський демарш: Київ шукає підтримки в ЄС і
НАТО
Угорщина

своєю

поведінкою

робить

решту

союзників

заручниками у відносинах з УкраїноюЦього тижня з робочим
візитом у бельгійській столиці перебували два члени
українського уряду: віце-прем'єр з питань європейської і ...

СУСПІЛЬСТВО
У Європі зафіксували “хмару радіації”, що може
свідчити про ядерну аварію в РФ
Хмара радіоактивного забруднення, що пройшла над над
Європою, вказує на те, що на ядерному об'єкті в Росії чи
Казахстані сталася аварія.Про це 9 листопада заявив
французький інститут ядерної безпеки IRSN з посиланням на

Пластикове посвідчення водія для поїздок в ЄС:
на нове міняти не потрібно (Аналітика)
Інформацію про водійські права нового “європейського”
зразка журналісти... перекрутилиВ українському сегменті
інтернету активно поширюється інформація для водіїв, що
https://dinam.esclick.me/JFHjA6ddsWq
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нібито тим, хто збирається їхати в Європу за кермом, до кінця

Український мандрівник провів у відкритому
морі кілька діб без їжі і сну
Дніпровський мандрівник Сергій Гордієнко, що здійснює
експедицію «Міст співдружності», через шторм у Чорному морі
провів кілька діб без їжі і сну в каяку.Про це повідомила його
прес-секретар Оксана Олейникова у Facebook.

В Україні готують тендер на 4G-ліцензії
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), 10 листопада
ухвалила рішення "Про проведення конверсії та видачу
ліцензії на конкурсних або тендерних засадах" в діапазоні
1800 МГц.

Політ "Горлиці", цементна
протигазах (ФОТО ТИЖНЯ)
Події

семи

днів,

фотокореспондентів

що

минули,

Укрінформу.

атака

–

в

й

забіг

об'єктивах

Другий

у

камер

обвинувачений:

Київський райсуд Харкова в середу, 8 листопада, обрав
запобіжний захід – утримання під вартою на 42 доби без
застави – для другого учасника смертельної ДТП, що сталася

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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Отписаться
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