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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

Топ новини
Грібаускайте в ООН: Росія шантажує та
залякує Україну
вітові варто пам'ятати, що Росія чинить в Україні не
менш жахливі речі, ніж відбуваються у Сирії та
Північній Кореї.

ЄС не виконує зобов'язань щодо підтримки
біженців у Туреччині - Ердоган
Міжнародна спільнота, особливо ЄС, не виконують
своїх зобов'язань щодо підтримки біженців з Сирії та
Іраку, які перебувають на території Туреччини.

Пожежа у дитячому таборі в Одесі: мер
відсторонив низку чиновників
Міський голова Геннадій Труханов відсторонив
сьогодні від посад на період слідства ще трьох
чиновників міськради.

Наступний посол США в Росії
налаштований на розв'язання кризи в
http://ke.am/Gz3rDmFm8Gq
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Україні
Наступний посол США в Росії Джон Хантсмен рішуче
налаштований на вирішення кризи в Україні...

Дуда: В Україні і Грузії порушено принципи
ООН - недоторканність кордонів
Польща закликає міжнародне співтовариство не
визнавати доконаними факти того, що в Україні та
Грузії було здійснено в результаті збройної агресії.

«Запад-2017» свідчить про ненависть Росії
до Заходу - Грібаускайте
Під час військових навчань «Запад-2017» Росія
відпрацьовує наступальні операції на своїх західних
сусідів.

Україна розпочинає суперечку в СОТ із
Казахстаном через обмеження експорту
Україна направила вимогу про проведення
консультацій із Республікою Казахстан у зв'язку з
дією антидемпінгових заходів...

Світ
Нетаньягу виступив з різкою критикою
Ірану на ГА ООН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в своїй
промові у вівторок обрушився з критикою на Іран і
дякував США за їхню позицію.

Габріель сподівається на досягнення
прогресу в ході Генасамблеї ООН
МЗС ФРН Зігмар Габріель вважає, що Генасамблея
ООН дає можливість просунутися у вирішенні цілого
ряду складних міжнародних питань.

Канада наполягає на дипломатичному
вирішенні кризи у КНДР
Спільний дипломатичний тиск міжнародної спільноти
на Пхеньян – це найкращий спосіб вирішення кризи
http://ke.am/Gz3rDmFm8Gq
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на Корейському півострові.

Манафорт назвав "злочином" витік у ЗМІ
інформації про стеження за ним ФБР
Колишній менеджер президентської кампанії Трампа
назвав витік порушенням закону та виступив з
вимогою розслідувати ситуацію.

Порошенко подякував президенту Болгарії
за підтримку України
У Нью-Йорку відбулася зустріч Президента України
Петра Порошенка з Президентом Республіки
Болгарія Руменом Радевим.
Канада відправила бойовий човен до Європи
Фрегат ВМС Канади «Монреаль» прибув до Західної
Європи для участі у міжнародних навчаннях «Тризуб
Нептуна».

Військові США беруть участь в навчаннях
Aurora-2017 в Швеції
Солдати американської армії взяли участь у спільних
навчаннях у Швеції.

Росія готова до військового втручання в
Білорусі - глава Сил оборони Естонії
Росія готова до військового втручання і в Білорусі,
якщо політична ситуація там зміниться у
небажаному для Кремля напрямі.

Канада намагається пристосувати ООН до
потреб середнього класу – Фріланд
Канада докладає зусиль до розбудови міжнародних
інституцій, членом яких є, і пристосування їх до
потреб середнього класу.

ООН запустила 55-мілйонний план
відновлення Куби від урагану "Ірма"
Організація Об'єднаних Націй у вівторок розпочала
реалізацію плану допомоги населенню Куби...

Суверенний фонд Норвегії перевищив 1
трлн доларів
http://ke.am/Gz3rDmFm8Gq
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Обсяг суверенного фонду Норвегії перевищив 1
трильйон доларів, що фактично в два з половиною
рази перевищує річний ВВП країни.

У Молдові стартували спільні з Румунією
артилерійські навчання
Спільні молдавсько-румунські артилерійські
навчання "Вогняний щит-2017" розпочалися на
території військово-тренувальної бази «Бульбоака» в
Молдові.

У М'янмі спалили близько 200 сіл
мусульман рохінджа
У М'янмі спалено близько 200 сіл мусульман
народності рохінджа, операція сил безпеки
супроводжується масовими вбивствами, тортурами.

В ООН нарахували понад 40 млн людей, які
потрапили до сучасного рабства
Близько 40,3 млн людей на планеті стали жертвами
сучасних форм рабства, у тому числі, примусової
праці, шлюбів, а також сексуального насильства.

У Польщі заарештували трьох українців за
переправляння нелегалів із Бангладеш
Польські прикордонники затримали минулого
четверга трьох громадян України...

Україна
Доба в АТО: 23 обстріли, бойовики гатять із
мінометів
Російсько-окупаційні угруповання продовжили
обстріли позицій української армії, використовуючи
міномети різних калібрів.

Канада продовжуватиме підтримувати
Україну - Трюдо
Канада й надалі докладатиме зусиль до підвищення
безпеки й зростання рівня доходів українців.
http://ke.am/Gz3rDmFm8Gq
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Порошенко обговорив з Туском
миротворців на Донбасі
Президент Петро Порошенко під час робочого візиту
до США провів зустріч з Президентом Європейської
Ради Дональдом Туском.

Проти Холодницького порушили
дисциплінарне провадження
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів
відкрила дисциплінарне провадження щодо Назара
Холодницького після скарги Центру протидії корупції.

Пораненому на навчаннях у Кривому Розі
журналісту зробили ще одну операцію
Пораненому на навчаннях у Кривому Розі журналісту
В'ячеславу Волку лікарі львівського військового
госпіталю зробили ще одну операцію на хребті.

Точка зору
Гурка, пікниця і шовдарь – три м’ясні
спокуси закарпатця
Ми продовжуємо проект "Сім днів у регіоні". І це
друга наша розповідь про закарпатські смаколики...

Суспільство
20 вересня: народний календар і
астровісник
Сьогодні Созонта; знову новий Місяць і чи варто
сьогодні хапати бика за роги.

20 вересня. Пам’ятні дати
http://ke.am/Gz3rDmFm8Gq
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Сьогодні за юдейським календарем - Рош га-Шана –
розпочинається Новий 5778 рік.

Естонія хоче запровадити міжнародну
ідентифікацію користувачів Інтернету
Сучасний світ потребує наявності у всіх користувачів
Інтернету посвідчення, що дозволить проводити їх
ідентифікацію.

Трюдо особисто привітає українську
команду на "Іграх Нескорених" у Торонто
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо візьме
участь у гала-вечері, присвяченій українським
учасникам "Ігор Нескорених" у Торонто.

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