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✕

ТОП
Справа Шаройка: Білорусь оголосила

українського дипломата персоною нон грата

Влада Білорусі оголосила персоною нон грата радника

посольства України у Мінську Ігоря Скворцова у справі

затриманого українського журналіста Павла Шаройка.

Анексія Криму: в Україні ініціюють суд за

прикладом Нюрнберзького процесу

Прокуратура АРК має намір ініціювати міжнародний судовий

процес через незаконну російську анексію Криму за

прикладом Нюрнберзького процесу.

Гриневич: У НАТО довелося спростовувати

"дурниці" про освітній закон

Міністр освіти Лілія Гриневич під час відвідання штаб-

квартири НАТО спростувала міфи щодо освітнього закону в

Україні.Про це вона розповіла в коментарі "Прямому". "Я

відвідувала штаб-квартиру НАТО, щоб донести всім послам

країн НАТО нашу позицію, про що саме є закон про освіту ...

Україна виконала угоду про асоціацію з ЄС на 15%

Угода про асоціацію України з Євросоюзом наразі є

виконаною на 15%.Про це заявив Президент Петро
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Порошенко на церемонії вшанування пам’яті загиблих героїв

Революції гідності та бійців АТО під час робочої поїздки до

Дніпра, повідомляє кореспондент Укрінформу..

Ми показуємо світу, як змінилася Українська

армія, що захищає і Європу також  - Артем

Біденко, держсекретар Мінінформполітики

(Інтерв'ю)

Україна змінюється, запроваджує критично важливі реформи,

втілює цінності Вільного світу й боронить не тільки свою

безпеку, а й безпеку цілої Європи. 

УКРАЇНА І СВІТ
Україні в ООН надали 200 рекомендацій щодо

ситуації з правами людини

Україна отримала дві сотні рекомендацій щодо покращення

ситуації з правами людини в рамках Універсального

періодичного огляду (УПО) Ради ООН з прав людини.

КДБ Білорусі затримав директора українського

заводу

У Білорусі зник ще один громадянин України: білоруські

спецслужби затримали керівника підприємства ПАТ «Завод

обважнювачів» Олександра Скибу.

Білорусь на гачку в Кремля та віддаляється від

України – американський журналіст

Дії режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка

здебільшого контролюються і диктуються із Кремля. Відтак

такою поведінкою Мінськ чітко показує, яким він є "щирим

другом" України.

Порошенко про саміт Східного партнерства:

Йдемо не з пустими руками

Президент України Петро Порошенко заявив, що візьме

участь у саміті Східного партнерства у Брюсселі 24

листопада.Про це він заявив, виступаючи під час церемонії

вшанування пам'яті загиблих героїв Революції гідності та ...

Нацбанк очікує наступного року $3,5 мільярда від

МВФ

У Національному банку розраховують, що Україна у 2018 році

отримає від Міжнародного валютного фонду $3,5 млрд.Про це

повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці

у Facebook. "Національний банк прогнозує отримання $3,5

млрд від МВФ у 2018 році, у тому числі 
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ЄС продовжить реформу сектору безпеки

України - бюджет у €32 мільйони

Європейський Союз продовжив дорадчу місію в Україні з

реформування цивільного сектору безпеки та затвердив

бюджет у сумі 32 млн євро на наступні півтора року.Про це

власному кореспонденту Укрінформу повідомили у Раді ЄС.

Джуліані радить Україні годувати Росію "дезою"

Кіберзагрози залишаються актуальними для України і США,

тому що обидві країни є одними з головних об'єктів для

кібератак.Так сказав на прес-конференції в Харкові радник

президента США Дональда Трампа, екс-мер Нью-Йорка

Рудольф Джуліані.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Українським консулам не дозволили передати

ліки Павлу Грибу - батько

Українські консули під час відвідання у краснодарському СІЗО

викраденого у Білорусі українця Павла Гриба не мали змоги

передати йому необхідні ліки.Про це повідомив

у Facebook батько хлопця Ігор Гриб. 

Адвокат Сущенка розповів, як підтримує

"необхідний градус інтересу" у США

В апараті спецпредставника Держдепартаменту США з

питань України Курта Волкера знають про долю незаконно

утримуваного в РФ кореспондента Укрінформу Романа

Сущенка.

Справа 26 лютого: кримський "суд" не схотів

слухати Чийгоза і Чубарова

Підконтрольний Кремлю Центральний райсуд Сімферополя

на слуханні "справи 26 лютого" відмовився викликати на допит

Ахтема Чийгоза, керівника Меджлісу кримськотатарського

народу Рефата Чубарова і ...

УКРАЇНА
Порошенко про ремонт доріг: Усе в рамках

ProZorro

Президент Петро Порошенко запевнив, що плани з ремонту

та будівництва доріг в Україні є дуже амбітними, але все

відбувається у рамках тендерів та ефективної економії

державних коштів.

Інтерпол більше не шукає екс-главу ВМС

Захарченка і його заступника - ГПУ

Інтерпол місяць тому зняв з міжнародного розшуку

колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та

його заступника Віктора Ратушняка, яких в Україні

обвинувачують у розтраті.
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У Києві презентували оновлену інтерактивну

карту порушень прав людини у Криму

В понеділок у Києві презентували оновлену інтерактивну карту

порушень прав людини в Криму, що містить розширений

перелік фактів переслідування людей окупаційною владою,

починаючи з 2014 року.

ПРАВОПОРЯДОК
Мосійчук відповів Туці щодо "дилетантів", які

вбили Окуєву

Народний депутат Ігор Мосійчук заперечив заяву заступника

голови МінТОТ Георгія Туки про те, що замах на нього та

вбивство Аміни Окуєвої скоїли непрофесіональні кілери.

Апеляційний суд залишив Коханівського під

домашнім арештом - активіст

Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід

лідеру “добровольчого руху ОУН” Миколі Коханівському у

вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного

браслета.

Швейцарське "золото Януковича": Луценко хоче

відправити заступника "на розвідку"

Вивезені одним із членів оточення екс-президента Віктора

Януковича близько півтонни золота справді заарештовані у

Швейцарії, проте наразі українським правоохоронцям не вда

У ГУР заявили, що Шаройко з 2009 року не

працює у їхній прес-службі

Заява Комітету державної безпеки Республіки Білорусь про

те, що затриманий журналіст Павло Шаройко нібито є

співробітником Головного розвідуправління Міноборони

України, не відповідає дійсності.

Кривава ДТП у Харкові: постраждала записала

звернення з реанімації

Постраждала у ДТП з шістьма загиблими у Харкові Оксана

Євтєєва, яка втратила в аварії чоловіка та молодшу сестру,

записала перше звернення з реанімації.

ЕКСКЛЮЗИВ
Напруження Київ-Мінськ: без російських

спецслужб не обійшлося (Аналітика)

З огляду на багаторічні тісні зв’язки білоруського КДБ з

російською ФСБ не потрібно шукати звідки “вуха ростуть” - все

непристойно очевидноВідвідувати Білорусь стає дедалі

небезпечніше. 
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Канада й Україна спільно досліджуватимуть

можливості колонізації Місяця - Павло

Дегтяренко, голова Державного космічного

агентства України (Інтерв'ю)

Зважаючи на високий рівень розвитку космічних галузей

України та Канади, потенціал співпраці двох держав

величезний.

СУСПІЛЬСТВО
Фільм про Сенцова отримав нагороду на

кінофестивалі в Угорщині

Російський режисер Аскольд Куров отримав приз за стрічку

"Процес: Російська держава проти Олега Сенцова" на

фестивалі документального кіно про права людини Verzio

International в Будапешті.

ООН: Проект закону про консолідацію земель в

Україні не відповідає міжнародному досвіду

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (Food

and Agriculture Organization, FAO) надасть рекомендації щодо

законодавства України у сфері консолідації земель. Про це

Укрінформ повідомили в прес-службі FAO. 

Комп'ютерник Фауст і селфі сатани. Шарль Гуно в

Нацопері (Аналітика)

Глядацькі враження від другої прем'єри «Фауста» в

італійсько-українській інтерпретації Маріо Корраді...З

першими звуками музики Гуно завіса піднімається, і ми

бачимо обладнаний у стилі хай-тек кабінет сучасного

комп'ютерного генія доктора Фауста. 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул.
Б.Хмельницького 8/16

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного
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інформаційного агентства Укрінформ.
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