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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

ТОП
Судова реформа: Порошенко підписав "зміну
правил" у розслідуваннях і судах
Президент Петро Порошенко підписав закон, який
передбачає
комплексне
реформування
процесуального законодавства.
ЗСУ готові до будь-якого розвитку ситуації в
Луганську - Полторак
Збройні Сили України готові до будь-якого розвитку ситуації
на Луганському напрямку у зоні проведення АТО.Про це
заявив журналістам міністр оборони України Степан
Полторак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Коли хтось каже, що ми нічого не зробили і час
посипати голову попелом, - це неправда - Іванна
Климпуш-Цинцадзе (Інтерв'ю)
Майже тисячу років тому в невеликому французькому містечку
Санлісі жила донька Ярослава Мудрого – Анна Київська.
Батьком їй була уготована доля першого в історії України
«посланця з європейської інтеграції».

У Стамбулі повідомили про бомби на борту двох
https://dynam.esclick.me/JbLNiMIAmuq
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українських літаків - ЗМІ
Майже тисячу років тому в невеликому французькому містечку
Санлісі жила донька Ярослава Мудрого – Анна Київська.
Батьком їй була уготована доля першого в історії України
«посланця з європейської інтеграції».

УКРАЇНА І СВІТ
У Кремлі прокоментували можливість об'єднання
"ДНР" і "ЛНР"
Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро
Пєсков заявив, що питання про можливість об'єднання
самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" - їх внутрішня справа.

Україна посилюватиме наукову та інноваційну
співпрацю з Китаєм - МОН
Робототехніка, ІТ, нанотехнології, аерокосмічні технології – ці
та інші напрями є пріоритетними для науково-технічного
співробітництва України та Китаю.

У Кремлі вирішують, усувати Плотницького чи
об'єднувати "Л/ДНР" – Тимчук
Розвиток ситуації в Луганську, де виник конфлікт між
ватажком "ЛНР" Ігорем Плотницьким і "главою МВС" Ігорем
Корнетом, залежить від рішення, яке приймуть у Кремлі. При
цьому можливі три варіанти.

УКРАЇНА
Вночі на Луганщину зайшли понад 300 одиниць
бойової техніки РФ - Тука
Те, що відбувається останньої доби в Луганську є ні чим іншим,
як "примітивними бандитськими розбірками" навколо
власності.Таку думку про останні події в Луганську в розмові з
кореспондентом Укрінформу висловив ...

Президент призначив Романа Трубу директором
Держбюро розслідувань
Президент Петро Порошенко призначив Романа Трубу на
посаду директора Державного бюро розслідувань.Про це
повідомляє прес-служба глави держави. "Президент Петро
Порошенко підписав указ про призначення Романа Труби ...

КСУ
взявся
за
закон
комуністичного режиму

про

засудження

Конституційний
суд
почав
розгляд
справи
щодо
конституційності закону „Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного
(нацистського)
тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки“
від 9 квітня 2015 року.
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ПРАВОПОРЯДОК
Трьох
українців
викрили
у
модеруванні
сепаратистських сторінок у «ВКонтакте»
Співробітники Служби безпеки України у листопаді
припинили діяльність трьох антиукраїнських адміністраторів у
соцмережах, які розміщували матеріали
кураторів з російських спецслужб.

за

вказівкою

Інтерпол більше не шукає "лісника Януковича"
через "гуманізм" Печерського суду – Єнін
Комісія контролю за файлами Інтерполу ухвалила зняти з
міжнародного розшуку екс-керівника Державного агентства
лісових ресурсів Віктора Сівця через відмову українського суду
застосувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою.

Керівники Київавтодору та Зеленбуду вкрали 1112 мільйонів
Керівники комунальних підприємствах "Київавтодор" та
"Київзеленбуд" завдали збитків на 11-12 млн гривень.Про це
повідомляється на сайті мера Києва Віталія Кличка за
підсумками спільного брифінгу столичного голови, ...

ПРАВА ЛЮДИНИ
Росія в окупованому Криму грубо порушує
Женевську конвенцію - Джемілєв
Російська

окупаційна

влада

грубо

порушує

Женевську

конвенцію 1949 року «Про статус окупованих територій», а
кримські татари переживають нині в Криму більший тиск, ніж
за радянського режиму.

ЕКСКЛЮЗИВ
18 реформ
(Аналітика)

одночасно?

Це

ми

можемо…

Український та європейський досвід децентралізації - у
рамках форуму ПРООН у Святогірську на ДонеччиніКолись
прочитав у гороскопі: «Восени поїдете на курси підвищення
кваліфікації, де вам вдасться її зберегти».

Корнет
проти
Плотницького?
боротьба» росіян! (Аналітика)

«Міжвидова

«ЛНР», схоже, врятується. «Новоросія» - це надто ризиковано
для КремляДругу добу у Луганську точиться процес «зміни
маріонеток», як висловився народний депутат України Антон
Геращенко. Або «розбірки між російськими спецслужбами»,
...

Продажі ОВДП зросли вдев'ятеро (!), або Як
державна

облігація
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обігнала (Аналітика)
В Україні значно побільшало громадян бюджетних інвесторів
– власників ОВДП. Купують, не бояться - значить вірятьМаємо
цього року цікаву тенденцію - 9-кратний ріст обсягів купівлі ...

Білорусь сама собі не належить, нею керують з
Кремля і Луб’янки - Роман Безсмертний
(Інтерв'ю)
У відносинах між Білоруссю та Україною - гаряче. Затримання
білоруським Комітетом держбезпеки українського журналіста
Павла Шаройка, арешт директора українського підприємства
Олександра Скиби, оголошення радника українського
посольства Ігора

СУСПІЛЬСТВО
Кличко підписав з китайським консорціумом
угоду про будівництво четвертої гілки метро
Мер Києва Віталій Кличко та заступник голови правління
China Pacific Construction Group Го Уін підписали угоду про
співпрацю щодо реалізації проекту із будівництва четвертої
лінії метро у Києві

Верховна Рада "відкриє двері" у їдальню –
покаже страви і ціни
У Верховній Раді України в четвер 23 листопада відбудеться
День відкритих дверей їдальні.Про це повідомили в пресслужбі

парламенту."У

рамках

Міжнародного

тижня

законодавчої відкритості і відповідно до численних ...

ПриватБанк застерігає від нового шахрайства в
Instagram
ПриватБанк застеріг, що у соціальній мережі Instagram
з'явився новий вид шахрайства, і закликав користувачів цієї
соцмережі бути обачними, не переходити за сумнівними
посиланнями, не реєструватися на ...

Українка розробила
різдвяної монети

дизайн

для

канадської

Королівський канадський монетний двір випустив різдвяну
монету, дизайн якої розробила художниця українського
походження Анна Буччіареллі (Шинлова).
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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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