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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

ТОП
НАБУ

відкрило

"корупційну"

справу

проти

посадовців НАЗК
Детективи Національного антикорупційного бюро проводять
розслідування за фактами можливої корупції в Національного
агентства з питань запобігання корупції.Так інформація
оприлюднена на сторінці відомства у Facebook.

Держбюджет-2018 пройшов перше читання
Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону
"Про Державний бюджет України на 2018 рік".Документу
підтримали
260
народних
депутатів,
повідомляє
кореспондент Укрінформу."Це бюджет економічного розвитку,
там повністю враховані інтереси децентралізації.

Світовий банк: Наступний крок для України - це
Антикорупційний суд
У Світовому банку вважають, що наступним кроком, який має
здійснити Україна в контексті проведення реформ, має стати
створення Антикорупційного суду. Про це під час підписання
меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримки ...

Рада прийняла президентський закон про
сільську медицину
https://dynam.esclick.me/JMH9dHP1gWq
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Верховна Рада у вівторок прийняла закон, який сприятиме
забезпеченню
максимальної
доступності
медичного
обслуговування, територіального наближення та сучасного
матеріально-технічного
оснащення
закладів
охорони
здоров’я у сільській місцевості.

Похолодання та заморозки: на Україну суне
антициклон із Європи
Найближчої доби, 15 листопада, в Україні очікується
прохолодна погода у зв'язку з гребенем антициклону, який
переміщується з Центральної Європи.Про це пише dt.ua з
посиланням на дані Укргідрометцентру.

УКРАЇНА І СВІТ
Волкер і Сурков не змогли домовитися про
розгортання сил ООН на Донбасі
Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт
Волкер і помічник президента РФ Владислав Сурков в ході
зустрічі у Бєлграді обговорили поточний стан справ у
дипломатичній сфері
конфлікту на Донбасі.

стосовно

зусиль

із

припинення

Мей нагадала Путіну про окупацію Криму, війну
на Донбасі та кібератаки
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила
Росію у втручанні у вибори інших держав, використанні
інформації як зброї та намаганнях посіяти розбрат на
Заході. Про це вона заявила під час виступу на банкеті, ...

В Україні реалізували п'ять проектів "Східного
партнерства" на €3,2 мільйона
Загальний бюджет програми "Партнерство заради належного
врядування", реалізований у країнах "Східного партнерства",
склав 33,8 млн євро. Програми були реалізовані в 2015-2017
рр. в шести країнах "Східного партнерства": Вірменії, ...

Гройсман: Світовий банк допоможе Україні у
реформі системи охорони здоров’я
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Світовий
банк сприятиме проведенню реформ в Україні, зокрема, у
побудові нової системи охорони здоров’я.

Оборонні
відомства
українським Ан-178
Оборонні

відомства

Кувейту

Кувейту

зацікавилися

зацікавилися

українським

багатоцільовим транспортним літаком Ан-178, Україна ж
готова до співпраці як у питанні продажу літака, так і
спільного виробництва.
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У НАТО пов'язують
ситуацією в Україн

безпеку

країн-членів

з

Агресивні дії Росії в Україні спричинили зміну пріоритетів
НАТО і призвели до усвідомлення того, що безпека країнчленів Альянсу тісно пов'язана із ситуацією в нашій
державі.Про це заявила у виступі на міжнародній конференції
«Система регіональної безпеки у Східній Європі.

Нафтогаз
vs
Газпром:
арбітраж
"дедлайн" рішення через скаргу росіян

переніс

Стокгольмський арбітраж переніс граничні терміни ухвалення
рішень у справах між НАК "Нафтогаз України" та російським
"Газпромом" на кінець грудня 2017 р. та кінець лютого 2018 р.
через те, що російська компанія подала апеляцію на окреме
рішення арбітражу щодо контракту на поставку газу.

УКРАЇНА
Комітет виборців: 43 депутата
майже всі голосування в Раді

пропускають

Половину голосувань Верховної Ради за три роки пропустили
188
народних
депутатів.Такі
дані
оприлюднив
у
вівторок Комітет виборців України, проаналізувавши участь
народних депутатів у голосуваннях парламенту за три роки.

На Банковій відреагували
війну" між НАБУ і НАЗК

на

"інформаційну

Президент Петро Порошенко вважає неприйнятною
інформаційну війну між Національним антикорупційним бюро
та Національним агенсттвом з питань запобігання
корупції. На цьому наголосив прес-секретар глави держави ...

Ірина Геращенко: пропозиції РФ про "місію з
охорони місії" - абсолютно неприйнятні
Гібридні пропозиції РФ про миротворців на Донбасі є
абсолютно неприйнятними, і Україна розраховує на підтримку
в цьому питанні партнерів у ООН і Раді Європи. На
цьому наголосила перший заступник голови Верховної Ради...

Постраждалі

під

час

Революції

Гідності

отримають статус учасників бойових дій
Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким постраждалим
учасникам Революції Гідності буде наданий статус учасників
бойових дій.Відповідні зміни до закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", передбачені

ПРАВА ЛЮДИНИ
Росія посилила переслідування кримських татар
в окупованому Криму – правозахисники
Російська

влада

в

окупованому

Криму

посилила

переслідування кримських татар з очевидною метою повністю
https://dynam.esclick.me/JMH9dHP1gWq
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придушити інакомислення на півострові.

Німецький PEN-клуб проведе у Берліні акцію за
звільнення Олега Сенцова
Німецький центр Міжнародного PEN-клубу проведе акцію за
звільнення

українського

кінорежисера

Олега

Сенцова,

незаконно ув'язненого Росією. Про це повідомляють "Крим.
Реалії" з посиланням на сторінку заходу у Facebook.

ПРАВОПОРЯДОК
Справа рюкзаків: суд залишив сина Авакова під
особистим зобов'язанням
Апеляційний суд Києва залишив апеляційну скаргу з боку САП
на запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ Арсена
Авакова Олександру у вигляді особистого зобов'язання без
задоволення.

Скандал
із
НАЗК:
агентство
відкидає
звинувачення екс-працівниці й готує позов
У Національному агентстві з питань запобігання корупції
заявляють про недостовірність інформації, оприлюдненої
екс-керівником

департаменту фінансового

контролю

та

моніторингу способу життя Ганною Соломатіною на брифінгу у
вівторок.

Поліція проводить операцію “Трикстер” для
виявлення інтернет-шахраїв
Національна поліція України проводить заходи з виявлення
шахраїв у інтернет-мережі під загальною назвою “Трикстер”,
які триватимуть до кінця листопада по всій країні.

Пожежа

в

інституті

Патона:

рятувальники

розповіли, що згоріло
У Києві ліквідували пожежу, яка виникла на 14 поверсі 18поверхової

будівлі

по

вулиці

Боженка.Про

це

повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Києві."14 листопада о
4:51 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС
України у м. Києві надійшло повідомлення про задимлення в

ЕКСКЛЮЗИВ
Мільйон за мізинець полковника. Хто підтримає
нових патрульних? (Аналітика)
Скандальна історія з Івано-Франківська – свідчення того, що
правоохоронна система таки змінюєтьсяЦя історія подібна на
тисячі тих, що розповідають про колишніх суддів, посадовців та

Півроку Макрона: плюс реформи, мінус рейтинг
(Аналітика)
За шість місяців президент Франції встиг те, чого іншим не
вдавалося за кілька років14-го листопада, рівно шість місяців
https://dynam.esclick.me/JMH9dHP1gWq
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тому, Емануель Макрон
президента Франції.

офіційно

вступив

на

посаду

Плануємо, що в середині 2018 року почнуться
перші проплати за пацієнтів - Павло Ковтонюк,
заступник міністра охорони здоров'я (Інтерв'ю)
МОЗ планував розпочати реформу системи охорони здоров'я
ще влітку цього року. Але перенесення розгляду парламентом
ключових законопроектів на осінь відтермінувало початок
змін на наступний рік.

СУСПІЛЬСТВО
Заборона на зброю, полювання і авто: "злісним
аліментникам" готують обмеження
Верховна Рада у четвер розгляне законопроект належного
виконання рішень щодо стягнення аліментів.За включення
законопроекту №

7277 "Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо посилення захисту права ...

Сезон-2017 в окупованому Криму:
бачиш? Ні. А він є… (Аналітика)

туриста

Окупаційна влада нарахувала чи то 4, чи то 5 млн. туристів при
тому, що там і 2-х не було. Але натомість наполегливо зазиває
у

Крим…

китайцівКримські

курорти,

чотири

сезони

потому.Українці, які до окупації складали ледве не три чверті

Апеляційний комітет затвердив технічну поразку
"Динамо" за неявку на матч у Маріуполь
Апеляційний комітет Федерації футболу України (ФФУ)
затвердив технічну поразку київському футбольному клубу
"Динамо" в Маріуполі з рахунком 0:3. Це ж стосується і команд
U-21 і U-19. Таке рішення АК ФФУ прийняв на своєму
засіданні
сьогодні,
повідомляєzbirna.com.

14

листопада.

Про

це

Українці здобули "золото" на фестивалі реклами
ADC*Europe Awards 2017
Українське креативне агентство BBDO Ukraine отримало
"золото" на фестивалі реклами ADC*Europe Awards 2017 в
Барселоні.Про це повідомляється на сайті фестивалю.

Про львівські мурали туристам розкаже чат-бот
Учасники проекту Lviv WallKing, який втілюється у Львові,
планують розробити новий пішохідний туристичний маршрут,
присвячений місцевому вуличному мистецтву.Про це заявив
автор ідеї проекту Тарас Довгалюк, повідомляє Zaxid.net.
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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

Отписаться
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