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ТОП
Східне партнерство+: ЄП наполягає на визнанні

європерспектив України

Європарламент закликає поглиблювати європейську

інтеграцію України, Грузії та Молдови у форматі "Східне

партнерство Плюс", включаючи приєднання цих країн до

митного, енергетичного, цифрового союзів ЄС, а також до

Шенгенської зони.

Угода про асоціацію: Україна досягла суттєвого

прогресу – ЄС

Україна досягла суттєвого прогресу в процесі імплементації

порядку денного асоціації у 2017 році.Про це йдеться в

оприлюдненій у середу другій спільній доповіді Європейської

служби зовнішньої діяльності та Єврокомісії щодо

імплементації асоціації Україною.

Біля Гнутового підірвався на міні автомобіль

поліції: один загиблий, двоє поранених

На Донеччині в районі селища Гнутове на протитанковій міні,

закладеній диверсійно-розвідувальною групою бойовиків,

підірвався службовий автомобіль поліції. Про це повідомив

у Facebook перший заступник голови Національної поліції

України В'ячеслав Аброськін. 

Отправитель: "Укрінформ" <mvkor@ukrinform.com>
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Топ новини Світ Україна Точка зору Суспільство

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2344725-shidne-partnerstvo-ep-napolagae-na-viznanni-evroperspektiv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2345023-ugoda-pro-asociaciu-ukraina-dosagla-suttevogo-progresu-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2344841-bila-gnutovogo-pidirvavsa-na-mini-avtomobil-policii-odin-zagiblij-dvoe-poranenih.html
http://esputnik.com/
https://www.ukrinform.ua/block-topnews
https://www.ukrinform.ua/rubric-world
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy
https://www.ukrinform.ua/block-analytics
https://www.ukrinform.ua/rubric-society
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АМКУ оштрафував великих дистриб'юторів ліків

за блокування дешевих препаратів

Антимонопольний комітет України оштрафував трьох великих

дистриб'юторів фармацевтичного ринку України за

антиконкурентні узгоджені дії. Про це повідомив голова АМКУ

Юрій Терентьєв на своїй сторінці у Facebook.

УКРАЇНА І СВІТ
Кулеба про головування Данії: Чекаємо на новий

план дій РЄ для України

Україна під час головування Данії в Комітеті міністрів Ради

Європи, яке розпочалося сьогодні, очікує на ухвалення нового

Плану дій Ради Європи для України.Про це в коментарі

Укрінформу сказав постійний представник України при Раді

Європи Дмитро Кулеба.

Мітчелл і Порошенко обговорили можливість

надання Україні летальної зброї

Помічник державного секретаря США з питань Європи та

Євразії Вес Мітчелл та Президент Петро Порошенко

обговорили можливість надання Україні летальної зброї. Про

це Мітчелл заявив журналістам після зустрічі з главою

Української держави в Києві, повідомляє кореспондент

Укрінформу.

Польща заборонила в'їзд кільком українцям -

Ващиковський

Список українців, яким заборонено в'їзд до Польщі, містить

кілька прізвищ.Про це заявив глава МЗС Польщі Вітольд

Ващиковський під час прес-конференції у Варшаві,

відповідаючи на запитання власного кореспондента

Укрінформу.

Клімкін і Волкер обговорили ситуацію на Донбасі

Спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер

після зустрічі з помічником президента РФ Владиславом

Сурковим обговорив з главою МЗС України Павлом Клімкіним

подальші кроки щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.Про

це Волкер повідомив у Twitter.

УКРАЇНА
Гройсман: У 2018 році почнемо оновлення

техніки Укравтодору - цьогоріч завадили "ділки"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв наступного

року почати оновлення технопарку УкравтодоруПро це він

заявив під час засідання уряду в середу, повідомляє

кореспондент Укрінформу.

У законопроект про реінтеграцію Донбасу

включили Крим

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2344572-amku-ostrafuvav-velikih-distributoriv-likiv-za-blokuvanna-desevih-preparativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2344765-kuleba-ocikuemo-na-novij-plan-dij-re-dla-ukraini-pid-cas-golovuvanna-danii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2344855-mitcell-i-porosenko-obgovorili-mozlivist-nadanna-ukraini-letalnoi-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2345016-polsa-zaboronila-vizd-kilkom-ukraincam-vasikovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2344877-klimkin-i-volker-obgovorili-situaciu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2344588-grojsman-u-2018-roci-pocnemo-onovlenna-tehniki-ukravtodoru-cogoric-zavadili-dilki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2344979-u-zakonoproekt-pro-reintegraciu-donbasu-vklucili-krim.html
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У законопроект "Про особливості державної політики із

забезпечення державного суверенітету України над

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та

Луганській областях" включили Крим і дату початку окупації.

В Україні змінюється ставлення до переселенців

- "Крымская диаспора"

Громадська організація "Крымская диаспора" провела свій

п'ятий числом форум, на якому внутрішньо переміщені особи

вперше об'єдналися з киянами і жителями Київської області у

вирішенні своїх нагальних економічних і соціальних проблем.

ПРАВОПОРЯДОК
Суд відмовив сину Януковича у мільярдному

позові проти НБУ

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні

позову сина екс-президента України Віктора Януковича

Олександра Януковича до НБУ про відшкодування 1,6 млрд

грн збитків у зв'язку з виведенням з ринку ПАТ

"Всеукраїнський банк розвитку", акціонером якого він є.

Паливо для Міноборони: НАБУ показало схему

розкрадання

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована

антикорупційна прокуратура оприлюднили схему розтрати

коштів держбюджету під час закупівлі палива для Міністерства

оборони.Про це йдеться на сайті НАБУ.

За погрози виїхати до РФ і "прихопити"

Мелітополь проти депутата відкрили справу

З приводу висловлювань в ефірі телеканалу «112 Україна»

народного депутата Євгена Балицького (Опозиційний блок),

прокуратура розпочала кримінальне провадження за

ознаками посягання на територіальну цілісність і

недоторканність України, вчинене представником влади.

Справа рюкзаків: Апеляційний суд відмовився

арештовувати Чеботаря

Апеляційний суд Києва залишив без задоволення апеляційну

скаргу САП на запобіжний захід екс-заступнику міністра

внутрішніх справ Сергію Чеботарю у вигляді особистого

зобов'язання.

Не доживу до вироку: спроба ще двох суддів

"піти" вибила у Штепи сльозу

Екс-меру Слов'янська Нелі Штепі, обвинуваченої у посяганні

на територіальну цілісність України і створенні

терористичного угруповання, суд продовжив домашній

цілодобовий арешт з електронним браслетом до 13 січня

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2345004-v-ukraini-zminuetsa-stavlenna-do-pereselenciv-krymskaa-diaspora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2344775-sud-vidmoviv-sinu-anukovica-u-milardnomu-pozovi-proti-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2345011-palivo-dla-minoboroni-nabu-pokazalo-shemu-rozkradanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2345025-za-pogrozi-viihati-do-rf-i-prihopiti-melitopol-proti-deputata-vidkrili-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2344713-sprava-rukzakiv-apelacijnij-sud-vidmovivsa-arestovuvati-cebotara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2344984-ne-dozivu-do-viroku-sproba-se-dvoh-suddiv-piti-vibila-u-stepi-slozu.html
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2018 року.

ЕКСКЛЮЗИВ
Звільнення українців з російських тюрем:

допомогти може кожен (Аналітика)

Яскравий приклад нестачі суспільної уваги — наша “Вікіпедія”,

де про більшість українських заручників Кремля ні слуху, ні

духу“...Російські психіатри довели українського в’язня до коми

СУСПІЛЬСТВО
Новорічні свята у Києві: мерія готує несподіванки

Головну новорічну ялинку столиці прикрасять 3,6 км неонових

гірлянд, а за ялинкою буде створена особлива інсталяція -

амфітеатр під казковим «зоряним небом» із 33 км гірлянд.

Щодня ялинка світитиметься різними кольорами, а в

новорічну ніч заграє усіма барвами одночасно. 

Як борються з грипом у різних країнах?

(Аналітика)

Що для нас незвично - п`ють мінералку й багато гуляють. Не

вживають антибіотики й сиропи від кашлю та

вакцинуютьсяЦієї осені Центр громадського здоров'я МОЗ

України склав перелік ліків, які не варто ...

Сексуальна революція 2.0 – вже у кожному

смартфоні (Аналітика)

Секс по телефону є. Діти з пробірки – теж. Ще й «розумні

презервативи» та технології контролю зачаття з’явилися. Куди

котиться світ?На минулому тижні стало відомо, що

розробники мобільного додатку для контрацепції Natural

Cycles, 

Театр Франка готує прем'єру за п'єсою Кляйста

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

покаже прем'єру вистави "Розбитий глек" за п'єсою Гайнріха фон

Кляйста.

Про це повідомила Укрінформу керівник літературно-драматичної

частини театру Наталія Пономаренко.

https://dynam.esclick.me/%D0%AF%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D1%96%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%E2%80%94%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%E2%80%9C%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F%E2%80%9D,%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D1%83,%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%83%E2%80%9C...%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8:%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%8F%E2%80%9D,%E2%80%9C...%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97(%D0%A8%D0%86%D0%97%D0%9E)%D1%83
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2344969-novoricni-svata-u-kievi-meria-gotue-nespodivanki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2343977-ak-borutsa-z-gripom-u-riznih-krainah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2344132-seksualna-revolucia-20-vze-u-koznomu-smartfoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2345009-teatr-franka-gotue-premeru-za-pesou-klajsta.html
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного
інформаційного агентства Укрінформ.
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