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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

ТОП
Білорусія – Україна: підлість без кордонів
Павла Шаройка – бранця білоруського КДБ (поки що) стандартно звинувачено в "шпіонажі". Час ставити питання
руба: то Білорусь нам хто?

ТРЦ,

метро,

вокзали:

поліція

заявляє

про

"мінування" 12 об'єктів Києва
Поліція перевіряє інформацію про мінування більше десятка
об'єктів у Києві, зокрема,
автовокзалу, телеканалу,
розважальних центрів, двох станцій метро та готелю.

Глава ГПУ запевняє: справи на Ситника немає,
розслідують розголошення таємниці
Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за
фактом
можливого розголошення
таємниці слідства
посадовою особою правоохоронного органу. На даний
момент директор НАБУ Артем Ситник не є фігурантом
кримінального провадження.

Вакцинована Супрун, Штепині сльози і останній із
ленінів (ФОТО ТИЖНЯ)
Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер
фотокореспондентів Укрінформу. Показова вакцинація: 2017
https://dynam.esclick.me/JStauDfFsWq
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року в Україну завезли 750 тисяч доз вакцин від грипу. Про це
сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час
візиту до центру первинної ...

Ніч у музеї та квест у метро: активні вихідні в
Києві (Афіша)
Не час піддаватися осінньому спліну – розфарбуйте ці вихідні
у кольори пригод, смачної їжі, цікавого кіно та креативу!
Японія у фото очима українців. Що цікавого: Міністерство
інформаційної політики України та Посольство Японії в
Україні відкрили презентацію ...

УКРАЇНА І СВІТ
Зустріч у Кракові: шанс, який не можна втратити
(Аналітика)
Діалог із Польщею має передбачати готовність до пошуку
компромісів, можливо навіть боліснихСьогодні у Кракові
відбудеться зустріч співголів Консультаційного
президентів Польщі та України. Переговори

комітету
очолять

Костянтин Єлісєєв та Кшиштоф Щерський.

Стратегію стабільної логістичної системи для
України презентували у Світовому банку
Стратегія

забезпечення

стабільного

функціонування

логістичної системи спрямована на підтримку України в
реалізації логістичного потенціалу країни. Про це під час
презентації стратегії та плану заходів із забезпечення ...

Саудівська
Аравія
української яловичини
Комісія

Саудівської

зацікавилась

Аравії

проінспектує

ринком
українські

підприємства, які мають намір постачати яловичину до цієї
держави.
Про
це
повідомляє
пресслужба Держспоживслужби. "В найближчий час представники
компетентного органу з контролю харчових продуктів та ...

УКРАЇНА
"Українську асоціацію полонених" презентували
в Укрінформі
Громадська організація "Українська асоціація полонених"
займатиметься допомогою полоненим та звільненим з
полону.

НАЗК прокоментувало "конфлікт інтересів" у
народних депутатів
Ухвалення

законопроекту

https://dynam.esclick.me/JStauDfFsWq
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передбачатиме

переформатування

антитерористичної

операції на військову. Про це заявив народний депутат
Дмитро Тимчук у коментарі журналістам в кулуарах ВРУ ...

Закон про реінтеграцію Донбасу переформатує
АТО на військову операцію - Тимчук
Ухвалення

законопроекту

про

реінтеграцію

Донбасу

передбачатиме
переформатування
антитерористичної
операції на військову. Про це заявив народний депутат
Дмитро Тимчук у коментарі журналістам в кулуарах ВРУ ...

ПРАВОПОРЯДОК
Суд продовжив арешт Єфремова на два місяці
Колишньому керівнику фракції Партії регіонів у Верховній Раді
Олександру Єфремову
продовжили
арешт
на
60
діб.Відповідне рішення прийняв у п'ятницю Старобільський
районний суд Луганської області."Суд ухвалив продовжити
Єфремову Олександру Сергійовичу 22 серпня 1954 року

Масштабна спецоперація на Одещині:
розповіла про "улов" корупціонерів

ГПУ

У
рамках
масштабної
спецоперації
співробітники
Управлінням захисту економіки в Одеській області Нацполіції
та Головного слідчого управління ГПУ сьогодні затримали
чотирьох чиновників та депутатів Одещини, підозрюваних у
корупційних діяннях.

ЕКСКЛЮЗИВ
Європа може використати досвід України для
захисту від Росії
Україні до перемоги в гібридній війні з Росією ще далеко, але
проміжні підсумки - втішніПрем’єр-міністр Великої Британії
Тереза Мей днями фактично підсумувала позицію Заходу
щодо підривної діяльності Росії: мовляв, ми знаємо, чого ви
хочете і цього не допустимо.

Росія як держава-окупант зобов`язана… Текст
проекту резолюції ООН
Повний текст проекту резолюції ГА ООН «Ситуація з правами
людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь,
Україна»Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН ухвалив
оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в
Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, ...

СУСПІЛЬСТВО
Ми
що,
не
скажемо
прощавайте? (Аналітика)

«хрущовкам»

Київська влада нібито взялася за оновлення Лісового масиву,
https://dynam.esclick.me/JStauDfFsWq
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але про повну ліквідацію 3055 столичних «хрущоб» можна
лише мріятиДнями у ЗМІ поширилася інформація про те, що в
Києві до 2025 року знесуть застарілі «хрущовки», яких по місту

Україна є основним об’єктом уваги російських
ботів у Twitter - НАТО
Політичні актори використовують бот-акаунти в соцмережах з
метою домінування у розмовах та маніпуляції громадською
думкою про регіональну геополітику.При цьому, геополітична
боротьба навколо України, поруч з присутністю НАТО у ...

Міжнародний фестиваль анімації відбудеться в
Києві
ХXIV Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів "КРОК–
2017: У рідній гавані" відбудеться 23 - 26 листопада у
київському Будинку кіно.Про

це

повідомляє оргкомітет

фестивалю.

США відмовляють у візах кожному третьому
українцю - Держдеп
Число відмов громадянам України у гостьових візах (B-visas)
для поїздок в США дещо знизилося порівняно з минулим
рокомПро це пише "Європейська правда" з посиланням
на офіційну статистику від Держдепартаменту США за 2017
фіскальний рік.

Юний художник зі Львова за перемогу в конкурсі
ілюстраторів поїде в Голлівуд
18-річний художник зі Львова Максим Поліщук, який проживає
в США, переміг у міжнародному конкурсі імені Лафайєта
Рональда Хаббарда "Ілюстратор майбутнього".
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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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