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✕

ТОП
Порошенко підписав закон про статус учасника

бойових дій для майданівців

Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо

надання статусу учасника бойових дій особам, постраждалим

під час Революції Гідності.Про це він повідомив на своїй

сторінці у Facebook.

Торгівлю людьми в умовах конфліктів можуть

визнати воєнним злочином – ООН

Рада Безпеки ООН одностайним голосуванням ухвалила

резолюцію, яка закликає посилити контроль і покарання за

злочини, пов'язані з торгівлею людьми у світі, особливо в

умовах конфліктів.

Не можемо допустити "закопування" українсько-

польського партнерства в могили - Андрій

Дещиця (Інтерв'ю)

Минулої п'ятниці у Кракові відбулася зустріч співголів

Консультаційного комітету президентів України і Польщі

Костянтина Єлісєєва та Кшиштофа Щерського.

У Львові запустили білі ліхтарики на честь

Героїв Небесної Сотні
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Білі ліхтарики, як символи Героїв Небесної Сотні, запустили у

небо над Львовом учасники громадського віче та екуменічної

молитви за Україну та її захисників. 

УКРАЇНА І СВІТ
Дипскандал: Мінськ назвав "недружнім кроком"

висилку дипломата з Києва

Міністерство закордонних справ Білорусі розцінює рішення

української сторони про висилку білоруського дипломата

абсолютно безпідставним. Про це заявив заступник ...

Трамп обговорив із Путіним ситуацію в Україну –

Білий дім

Президент США Дональд Трамп обговорив з президентом

Росії Володимиром Путіним у вівторок ряд міжнародних

питань, у тому числі ситуацію в Сирії, Ірані, північнокорейське

питання, а також врегулювання на сході України.

Саджан про зброю для України: крім обладнання,

потрібен ще й "майстер клас"

Міністр оборони Канади Харджит Саджан заявляє, що сам

факт наявності сучасного озброєння нічого не вартий без

досконалих навичок його застосування.

У Білорусі на кордоні затримали ще трьох

українців

Білоруські прикордонники 20 листопада затримали трьох

українських громадян, які нібито незаконно перетнули

державний кордон країни.Про це йдеться

у Facebook Державного прикордонного комітету Білорусі.

ФСБ шукає "українські корені" школяра, який

"неправильно" виступив у Бундестагу - ЗМІ

Федеральна служба безпеки РФ направила в мерію Нового

Уренгоя запит про наявність українських родичів у школяра

Миколи Десятниченка, який виступив у Бундестагу з промовою

про німців, загиблих у роки Другої світової в Росії.

ПРАВОПОРЯДОК
На Майдані палили шини: сталася сутичка

мітингувальників із поліцією

На Майдані Незалежності у Києві між учасниками мітингу,

присвяченого четвертій річниці початку Революції Гідності, та

правоохоронцями сталася невелика штовханина.

"Грузини, що розстрілювали Майдан": ГПУ

назвала італійський фільм фейком

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2348881-dipskandal-minsk-nazvav-nedruznim-krokom-visilku-diplomata-z-kieva.html
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Зізнання трьох грузинів у розстрілі мітингувальників та

правоохоронців з готелю "Україна" під час Революції Гідності,

озвучені у фільмі "Україна. Приховані істини", за попередньою

інформацією, є фейком. 

Справа про побиття Чорновол: Горбатюк

анонсував закінчення слідства

Розслідування щодо однієї з осіб, затриманої у рамках

кримінальної справи про напад у 2013 році на Тетяну

Чорновол, буде найближчим часом завершено.

Бунт проти Плотницького: центр Луганська

захопили люди звільненого "міністра"

Проти ватажка "ЛНР" Плотницького повстали підлеглі

звільненого "міністра МВС" Корнета. Вони зайняли центр

Луганська, підігнавши БТР і озброївшись гранатометами.

Добкіну заборонили виїжджати за кордон до

Різдва

Печерський райсуд Києва продовжив зобов'язання депутата

від Опоблоку Михайла Добкіна не виїжджати за кордон до 8

січня.Про це йдеться у рішенні суду, оприлюдненому в

Єдиному реєстрі судових рішень від 20 листопада.

ЕКСКЛЮЗИВ
Музей Революції Гідності. Зал воскових фігур

(Аналітика)

Ті, хто загинув на Майдані, лишилися такими, як були. А ті, хто

вижив і вознісся на Пагорби Печерська – що з ними сталося…

На четверту річницю початку Євромайдану нам подарували

обіцянку. 

СУСПІЛЬСТВО
Пацієнти, які не укладуть декларацію з лікарем,

самі платитимуть за медпослуги - МОЗ

Пацієнти, які не підпишуть декларацію з лікарем первинної

ланки, з 2020 року не зможуть отримувати безкоштовні

медичні послуги.Про це повідомляється на сайті Міністерства

охорони здоров'я.

Знаю, що наш театр використовують для «війни»

з Кличком - Віталій Малахов, художній керівник

Театру на Подолі (Інтерв'ю)

Столичний Театр на Подолі, будівництво якого було пов'язане

зі скандалами і протестами громадськості, почав свою роботу.

На його сцені вже були показані перші вистави, а з нового

року там будуть представлені і прем'єри, ...

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2348866-sprava-pro-pobitta-cornovol-gorbatuk-anonsuvav-zakincenna-slidstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2348598-bunt-proti-plotnickogo-centr-luganska-zahopili-ludi-zvilnenogo-ministra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2348777-dobkinu-zaboronili-viizdzati-za-kordon-do-rizdva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2348447-muzej-revolucii-gidnosti-zal-voskovih-figur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2348455-pacienti-aki-ne-ukladut-deklaraciu-z-likarem-sami-platitimut-za-medposlugi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2348077-vitalij-malahov-hudoznij-kerivnik-teatru-na-podoli.html
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"Тиждень українського кіно" їде у Прагу

У Празі пройде "Тиждень українського кіно", в програмі якого

п'ять нових фільмів. Про це повідомляє прес-

служба Держкіно."Тиждень українського кіно пройде з 27

листопада по 1 грудня. Глядачам будуть представлені п’ять

нових українських фільмів, що мають міжнародний ...

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.
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