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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

Топ новини
Сенат США схвалив виділення $500 млн та
летальну зброю для України
Сенат США схвалив проект "Закону про бюджет США на
потреби національої безпеки 2018 р.", що передбачає
виділення $500 млн для підтримки України у безпековій та
оборонній сферах.

Ми цінуємо, що США стоять пліч-о-пліч в нашій
боротьбі – Президент
Україна дуже цінує той факт, що Сполучені Штати Америки
стоять пліч-о-пліч з нами в нашій боротьбі.

Майже 130 країн виявили бажання реформувати
ООН
Представники 128 країн підписали декларацію про підтримку
реформ в ООН.

Україна наближається до стандартів НАТО командувач місії UNIFIER
Збройні сили України впевнено наближаються до досягнення
http://ke.am/Gx8c0gluOmq
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сумісності зі стандартами НАТО.

Трагедія в Одесі: Виховательку табору "Вікторія"
арештували без права застави
Київський районний суд Одеси заарештував без права
внесення застави підозрювану в порушенні правил пожежної
безпеки виховательку дитячого табору "Вікторія".

Прем'єр-міністр Онтаріо надіслала листівку
Сущенку
Прем'єр-міністр найбільш населеної канадської провінції
Онтаріо надіслала вітальну листівку журналісту Укрінформу
Роману Сущенку...

Виступ Порошенка у військовій академії США.
Відео
Президент України Петро Порошенко перебуває з візитом у
Військовій академії США West Point.

Світ
У Бельгії занепокоєні кібербезпекою на
чемпіонаті світу з футболу в РФ
У Бельгії висловлюють занепокоєння щодо забезпечення
безпеки у кіберсфері своєї національної збірної на фінальній
частині чемпіонату ФІФА з футболу, який має пройти у Росії у
2018 році.

Молдова, Україна і Грузія закликають розробити
Дорожню карту вступу в ЄС
Парламентарії Молдови, України та Грузії, щ о входять у
формат «Східного партнерства», планують звернутися до
Європарламенту...

У Британії чекають на прояснення статусу
транскордонних пенсій після Brexit
Британські законодавці закликали уряд країни розглянути
статус транскордонних пенсій і договорів страхування після
виходу країни з Європейського Союзу.
http://ke.am/Gx8c0gluOmq
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Австралія в ООН закликала зупинити геноцид у
М'янмі
Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп закликала
колег до активніших дій, спрямованих на захист життів
мусульманської меншини рохінья у М'янмі.

Під час участі у Генасамблеї ООН Канада
захищатиме світовий порядок
Під час участі у Генеральній асамблеї ООН делегація
Канади зосередиться на захисті заснованого на
правилах світового порядку.
Суверенні запозичення на $3 млрд стануть
фундаментом для реформ – Порошенко
Суверенні запозичення України в розмірі $3 млрд стануть
фінансовою основою для запровадження подальших реформ
в Україні, що створить умови для більших інвестицій.

Канада та Британія спільно тренуватимуть
українських військових
З наступного року Канада та Великобританія розпочнуть
спільний навчальний курс для українських військових.

Кримські татари потребують допомоги канадський депутат
Міжнародна спільнота має захистити кримських татар від
утисків російським режимом.

Канада розуміє, як побороти бідність у світі –
міністр
Збільшення ролі та можливостей жінок дозволить подолати
бідність та нерівність у світі.

Хорватія допоможе з реабілітацією
постраждалих в АТО
Глава Мзс Павло Клімкін зустрівся з міністром закордонних та
європейських справ Республіки Хорватія Марією ПейчиновичБурич.

США відправлять до Афганістану ще три тисячі
військових
Міністр оборони США Джеймс Мэттис заявив, що в Афганістан
буде додатково відправлено близько трьох тисяч
http://ke.am/Gx8c0gluOmq
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американських військових.

У Раді Європи назвали головних жертв
дискримінації в Україні
Європейська комісія проти расизму та нетерпимості
оприлюднила звіт, у якому наголошує, що війна на Донбасі та
анексія Криму призвели до зростання ненависті

Жахлива ДТП у Нью-Йорку: автобус на швидкості
протаранив інший, є жертви
Жахливе зіткнення двох пасажирських автобусів сталось у
Нью-Йорку.

Водії лондонського метро будуть страйкувати 5
жовтня
Співробітники лондонського метрополітену проведуть 24годинний страйк через суперечки щодо робочих умов.

Україна
АТО: 14 порушень "тиші", двоє військових
поранені
Наприкінці минулої доби обстановка у районі
проведення АТО залишалась напруженою, проте
контрольованою українською армією.

Одному з виправданих фігурантів справи "2
травня" розбили голову
На фігуранта справи "2 травня", який був виправданий 18
вересня міським судом Чорноморська, напали невідомі.

Україна зірвала сценарій РФ із зупинки Угоди про
асоціацію – Порошенко
Україна змогла завадити намірам Росії перешкодити
підписанню Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
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Порошенко запропонував академії Вест-Поінт
знайти партнера в Україні
Президент України Петро Порошенко виступив із пропозицію
для військової академії США Вест-Поінт укласти партнерські
зв'язки з одним із військових інститутів в Україні.

Коболєв сказав, коли чекати на рішення щодо
транзиту між "Нафтогазом" і "Газпромом"
Рішення Стокгольмського арбітражу по так званому
"транзитному кейсі" між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ
"Газпром" очікується у листопаді.

Окупована Донеччина заборгувала за воду 1,6
млрд грн - Жебрівський
Борги за спожиту воду перед комунальним підприємством
«Компанія «Вода Донбасу» на окупованій території Донецької
області досягли приблизно 1,6 млрд грн.

Жебрівський сказав, коли треба обирати
Донецьку облраду
Донецьку обласну раду потрібно буде обирати тільки після
деокупації всієї території регіону, захопленої бойовиками.

Точка зору
Напад СРСР на Польщу: уроки минулого для
майбутнього, яке вже настало
Поляки найкращим захистом вважають нарощування
оборонних можливостей країни і присутність військ НАТО

Суспільство
19 вересня. Пам’ятні дати
Сьогодні своє 75-річчя відзначає відомий український
композитор Євген Станкович.

Українські виші отримають безкоштовний доступ
http://ke.am/Gx8c0gluOmq
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до міжнародних баз даних
Майже 100 українських вищих навчальних закладів та
наукових установ МОН отримають доступ до Scopus та Web of
Science.

Президент УПЛ підтвердив, що "Динамо"
гратиме з "Вересом" без глядачів
Прем'єр-ліга не має підстав реагувати на покарання
київського футбольного клубу "Динамо" від Федерації футболу
України (ФФУ)...

Кіберполіція повідомила про загрозу від
оновлення популярної програми
Стало відомо про зараження одного з оновлень популярної
програми "CCleaner"...

Експерти сказали, чому потрібно вимикати
Bluetooth
Компанія Armis, яка займається кібербезпекою, виявила
спосіб проникнути в смартфони на Android, iOS і Windows
Phone всього за 10 секунд за допомогою Bluetooth-з'єднання.

Біля Сіднея знайшли "місто" восьминогів
Вчені встановили, що восьминоги, які живуть у субтропічних
водах Нової Зеландії та Австралії, не є одинаками, як
вважалося раніше.

19 вересня: народний календар і астровісник
Сьогодні чудо Архистратига Михаїла, яке трапилося в Хонах. У
Фрігії, неподалік від міста Ієраполіса (нині це територія
Туреччини), знаходився храм на честь архистратига Михаїла.
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