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✕

ООН оголосила про початок підписання Договору

про заборону ядерної зброї

Офіційна церемонія-оголошення початку підписання першого

у світі Договору про заборону ядерної зброї відбулася в середу

у штаб-квартирі ООН.

Порошенко і Пенс бойкотували виступ Лаврова

на Радбезі ООН

Президент України Петро Порошенко і віце-президент США

Майкл Пенс проігнорували виступ міністра закордонних справ

РФ в Раді безпеки ООН.

П'ять країн підписали меморандум щодо

розслідування катастрофи MH17

П'ять країн-учасниць Спільної робочої групи з розслідування

трагедії рейсу МН17 підписали Меморандум...

У Кремлі відреагували на заяву Моргана Фрімана

У Кремлі слова американського актора Моргана Фрімана про

війну США з Росією пояснюють емоційною екзальтацією,

властивою творчим людям.
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Пенс назвав Росію однією із загроз для

збереження миру

Головна задача ООН полягає в збереженні миру на планеті,

але кілька країн і терористичних угруповань, в тому числі

Росія, намагаються зруйнувати мирний баланс.

Мей в ООН нагадала, хто підтримує сепаратистів

і терористів

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, не називаючи

імен, зазначила, що «деякі країни» порушують міжнародне

право, підтримують терористів і сепаратистів.

Ураган «Марія» залишив Пуерто-Ріко без світла

Епіцентр потужного урагану «Марія» пройшовся Пуерто-Ріко

та залишив без світла 3-х мільйонне населення острова.

Японія в ООН закликала світ об’єднатися проти

Північної Кореї

Японія закликала міжнародну спільноту перекрити доступ

Північної Кореї до матеріалів, необхідних для розвитку її

ядерних та ракетних технологій.

Латвія наполягає на дипломатичному вирішенні

конфлікту із КНДР

Припинення протистояння міжнародної спільноти із КНДР

дипломатичним шляхом є пріоритетом для Латвії.

Країни НАТО выступыли проти договору ООН про

заборону ядерної зброї

Країни НАТО виступають проти укладення нового Договору

ООН про заборону ядерної зброї.

Латвія розповіла ООН про важливість боротьби

Світ
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із пропагандою

Для успішного розвитку кожному суспільству потрібна свобода

слова, користуватися якою заважає пропаганда.

Фінляндія в ООН закликала активізувати

боротьбу зі змінами клімату

Міжнародна спільнота повинна активувати свої зусилля із

протидії змінам клімату і максимально швидко впровадити

Паризьку кліматичну угоду.

Латвія у ООН закликала РФ поважати

територіальний суверенітет держав

Росія має поважати територіальну цілісність усіх країн і

відмовитися від намагань силою змінювати державні

кордони.

ООН повинна більше уваги приділяти питанню

миротворчих місій - Рютте

Організація Об'єднаних Націй повинна більше уваги приділяти

питанню запобігання конфліктів, а також миротворчих місій.

Президент Румунії закликав до дотримання

принципів міжнародного права

Президент Румунії Клаус Йоганніс висловив стурбованість

виникають в регіоні Чорного моря конфліктами...

У Болгарії і Польщі майбутнє ЄС бачать

виключно в єдності

Болгарія і Польща вважають, що фундаментом для

майбутнього Європейського союзу може стати тільки єдність

всіх членів співдружності.

Чорногорія на Генасамблеї закликала

реформувати ООН

Зважаючи на сучасні виклики, які постають перед

міжнародною спільнотою, на передній план нині виходить

реформа ООН.

Латвія своїм пріоритетом вважає відновлення

територіальної цілісності України

Латвія надає особливої уваги повазі до суверенітету й

відновленню територіальній цілісності України.
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Італія вважає політичний діалог єдиним

способом завершення війни у Сирії

Припинити війну та повернути до Сирії людей, які нині

шукають притулку закордоном, можливо лише за допомогою

політичного процесу.

Порошенко у Канаді узгодить позиції із «друзями

України» - посол

Президент України Петро Порошенко під час офіційного

візиту до Торонто обговорить з керівництвом Канади вектори

розвитку майбутньої міждержавної співпраці.

Молдова і Україна домовилися про розширення

парламентського співробітництва

Республіка Молдова і Україна домовилися про розширення

співпраці на рівні законодавчих органів двох країн.

Україна просить Туреччину запобігти участі її

громадян у "кримських конференціях"

Посольство України в Туреччині закликає громадян

цієї країни не відвідувати запланованих російськими

окупантами заходів у Криму.

Компромісу у питанні агресії проти України бути

не може – Туск

Президент Європейської ради Дональд Туск жорстко

висловився відносно агресії Росії проти України, світового

тероризму та ядерної програми КНДР.

Світ має поважати суверенне право вільного

вибору націй – Президент в ООН

Президент Петро Порошенко заявив про рішучу підтримку

позиції поваги та гарантії суверенітету в світі.

Порошенко та Ердоган обговорили поглиблення

стратегічного партнерства

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із

Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом

Ердоганом...

У Сирії загинув ще один російський контрактник

Під час військової операції в Сирії загинув російський

контрактник з Братська Володимир Тарасюк.
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У Барселоні почалися протести після арештів

прибічників незалежності

Тисячі людей вийшли на вулиці Барселони після того, як

поліція затримала 14 чиновників та провела обшук

міністерств регіонального уряду...

АТО: 19 порушень "тиші", під Авдіївкою поранили

українського бійця

Наприкінці минулої доби обстановка у районі АТО дещо

загострилась. Російсько-окупаційні угруповання 19 разів

порушили перемир’я. 

Луценко обіцяє відсторонити прокурора, який

підписав матеріали "справи 2 травня"

У 2015 році погано підготовані матеріали справи підписав

перед подачею до суду прокурор, який все ще працює в

Генпрокуратурі...

В.о. голови "УЗ" Кравцов закликав

правоохоронців перевірити можливість змови

учасників торгів

В.о.голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов

закликав правоохоронців перевірити можливість змови

учасників торгів.

Штепа по приїзду в Слов'янськ відразу

відзначилася у поліції

Екс-мер Слов'янська Неля Штепа по приїзду в місто відразу

відзначилася в поліції як людина, що перебуває під домашнім

арештом, проте у себе вдома так і не з'явилася.

У Раді відсутні 20% складу, а в «звичайній»

організації – 4%. Висновки робити будемо?

У ВР таки треба приймати закон, щоб читати “Отче наш”

Україна

Точка зору
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перед засіданням. Може, депутати хоч Бога боятимуться і на

роботу ходитимуть…

Рокот-крумплі у кожної ґаздині мають свій смак

Тиждень смачного Закарпаття триває. Сьогодні мова йтиме

про унікальну страву, що пересічному закарпатцю дорога

настільки, як українцю – вареники

21 вересня. Пам’ятні дати

Сьогодні християни східного обряду святкують Різдво

Пресвятої Богородиці або другу Пречисту, а в світі відзначають

Міжнародний день миру.

У Греції археологи знайшли рідкісні ісламські

рукописи

Група археологів з університету Кувейту виявила в одному з

православних храмів на горі Афон у Греції унікальні арабські

рукописи, які відносяться до періоду становлення ісламу.

Тesla запатентувала станцію швидкої заміни

батарей

Відомство з патентів і товарних знаків США (USPTO)

зареєструвало патентну заявку компанії Tesla на технологію

швидкої заміни акумуляторів для електромобілів.

У польського велогонщика після перемоги

вкрали велосипед

Польський велогонщик Філіп Мацеюк після змагань у

норвезькому Бергені втратив свій велосипед.

У Сіетлі створили капсулу, здатну витримати удар
цунамі
Два інженера з Сіетла створили плаваючу рятувальну капсулу,

якій не страшне навіть цунамі. Вона може вміщати від двох до

десяти осіб протягом п'яти днів.

Суспільство
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21 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні друга Пречиста; заготовляємо приворотне зілля і

налаштовуємось на новий місячний ритм. 

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