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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

ТОП
У Криму йде спецоперація проти Меджлісу Чубаров
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат
Чубаров, аналізуючи сьогоднішні обшуки в будинках
кримських татар і затримання активістів національного руху,
назвав їх "широкомасштабною спецоперацією"..

Спецоперація силовиків щодо "приватного
кордону": що це було? (Аналітика)
Точки зору щодо недавніх дій силовиків на кордоні: це "піаракція", "перерозподіл впливу" чи успішна операція?Через
неочікуваний початок таких масштабних дій силовиків
(перекриті дороги, вертольоти над головами, сотні, як ...

У Донецьку на військових об'єктах пролунали
вибухи, є загиблі - джерело
У тимчасово окупованому Донецьку вночі 23 листопада
пролунали вибухи на військових об'єктах, є загиблі.Про це
Укрінформу повідомило поінформоване джерело."Сьогодні
вночі
у
Донецьку
на
двох
військових
об'єктах
пролунали вибухи. Є загиблі.

Розмова Трамп - Путін: що ховається за 60-ма
https://dynam.esclick.me/Jdj8MFAOqeq
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«хвилинами туману»? (Аналітика)
Можемо припустити, що тема українських Донбасу і Криму
ключовою не була. Але це майже все, що можна
аргументуватиУже більше двох діб пройшло відтоді, як в
Мережі з’явилося повідомлення про те, що відбулась довга ...

У Москві продають новорічні
зображенням військової техніки

іграшки

із

Цього року в Москві перед Новим роком з'явились у продажу
незвичні прикраси для ялинки. Зазвичай на ялинку вішають
кульки із зайчиками, білочками, сніжинками. Але набір "Наші
традиції" викликав справжній подив, пише DW.

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко спростовує чутки про неучасть у
саміті "Східного партнерства"
Президент України Петро Порошенко вдячний президенту
Європейської ради Дональду Туску не лише за підтримку
європейської інтеграції держави, але й за стратегічне
розуміння важливості українсько-польських відносин.

Місія ОБСЄ обмежила патрулювання в Луганську
У центрі Луганська в середу продовжували залишатися
військова техніка та невстановлені озброєні особи,
більшість з яких в масках і з білими пов’язками на руках.

МЗС направило Москві ноту протесту через
"гумконвой" на Донбасі
Міністерство закордонних справ України висловлює протест у
зв'язку з продовженням Росією протиправної практики
направлення на територію України так званих "гуманітарних
конвоїв" і надіслало відповідну ноту до МЗС РФ.

Сенатор РФ повірив, що серійний
Менсон - "жертва бандерівців"

вбивця

Член Ради Федерації від Рязанської області, полковник ФСБ у
запасі Ігор Морозов зробив репост у Twitter сатиричного поста
про "звірства бандерівців".Про це повідомляє "Открытая
Россия".

Китай запропонував
проекти

Україні

спільні

наукові

Молоді вчені з України зможуть долучитися до китайської
програми підтримки талановитих молодих науковців
(TYSP).Таку пропозицію для розширення українськокитайського науково-технічного співробітництва озвучив ...

ФРН цьогоріч виділила Україні €23 мільйони
https://dynam.esclick.me/Jdj8MFAOqeq
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гуманітарної допомоги
Німеччина виділила Україні цього року 23 мільйони євро
гуманітарної допомоги.Про це повідомив кореспонденту
Укрінформу керівник робочої групи по Україні в МЗС ФРН
Андреас Протман.

УКРАЇНА
Міноборони розписало "веселку беретів" за
родами військ
Форма

одягу

військовослужбовців

офіцерського,

сержантського, старшинського та рядового складу ЗСУ
передбачає 11 типів беретів та 4 типи пілоток в залежності
від виду, роду військ.

Телемовлення на окупований Крим збільшили
утричі - Костинський
Потужність цифрового телевізійного мовлення на територію
анексованого Криму з Чонгарської вежі збільшено більше ніж
утричі.Про це повідомив член Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський
у Facebook.

Трубаров
назвав
“політичною грою”

справу

проти

нього

Виконувач обов'язків голови ФДМУ Віталій Трубаров вважає
заяву ГПУ про порушення під час приватизації частини
приміщення Мінагрополітики “політичною грою”.

На Банковій назвали "найскладнішу складову"
реформ
Протягом трьох років у законодавстві України зроблено
більше, ніж за 26 років незалежності країни.Про це заявив
заступник голови Адміністрації Президента України Олексій
Філатов під час заключної конференції щодо діяльності в ...

Військовим дозволили носити вуса та бороду
Можемо припустити, що тема українських Донбасу і Криму
ключовою не була. Але це майже все, що можна
аргументуватиУже більше двох діб пройшло відтоді, як в
Мережі з’явилося повідомлення про те, що відбулась довга ...

Відпочивальники "розкупили" Новий рік і Різдво
в Яремче
На Прикарпатті - у Яремчанській туристичній зоні - готелі на
різдвяні свята вже заброньовано. Туристи активно купують
відпочинок на другу половину січня.Про це кореспонденту
Укрінформу телефоном розповів експерт з питань туризму в
Яремче Юрій Карпін.

https://dynam.esclick.me/Jdj8MFAOqeq
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ЕКСКЛЮЗИВ
Три роки після реформи поліції: чому приходить
розчарування (Аналітика)
Укрінформ зібрав добірку з п’ятьох фактів за останній місяць,
які ставлять під сумнів «рожеві» надії українців на нову
поліціюКоли два з лишком роки тому, в липні 2015 року, в ...

У

Федерації

профспілок

назвали

фейком

інформацію про втечу Осового з України
В Україні значно побільшало громадян бюджетних інвесторів
– власників ОВДП. Купують, не бояться - значить вірятьМаємо
цього року цікаву тенденцію - 9-кратний ріст обсягів купівлі ...

СУСПІЛЬСТВО
Ціни на сигарети мають рости швидше, ніж статки
населення - експерт
Ціни на сигарети мають зростати більш активними темпами,
ніж зростає добробут населення, оскільки для держави це
означатиме

більш

здорове

населення

та

збільшення

додаткових надходжень до бюджету.

Українська
ІТ-компанія
увійшла
до
найбільших світових виробників софту

500

Українська компанія N-iX, що є членом Асоціації «ІТ України»,
увійшла до рейтингу «Software 500» за версією журналу
Software Magazine - одного із найавторитетніших видань у
сфері інформаційних технологій.

Без
монополії:
З
1
січня
на
ринку
теплопостачання з'являться нові компанії - Зубко
Україні потрібно прибрати монополізм на ринку постачання
тепла, а також здійснити монетизацію субсидій на рівні
кінцевого споживача. Це дасть можливість зайти на ринок
тепла іншим постачальникам.

У Вінниці показали розсекречені документи про
Голодомор
У Вінниці архівісти презентували експозицію розсекречених
документів «Голодомор 1932-1933 років на Вінниччині.
Трагедія

українського

народу». Про

це

кореспонденту

Укрінформу повідомив співробітник Державного архіву у ...

Що читають Гройсман, Луценко та Жадан?
Український інститут книги розпочав флешмоб у соціальних
мережах, покликаний популяризувати книжки українських
видавництв.Умови надзвичайно прості – розповісти про
українську книжку, яку ви зараз читаєте,

https://dynam.esclick.me/Jdj8MFAOqeq
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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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