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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

Топ новини
Трамп підписав указ про нові санкції проти КНДР
Президент США Дональд Трамп заявив про підписання
нового указу, який дозволить посилити санкції проти осіб та
компаній, що ведуть торгівлю з Північною Кореєю.

Австралія продовжила санкції проти РФ
Уряд Австралії прийняв рішення щодо продовження
фінансових санкцій проти громадян та компаній,
відповідальних за загрозу суверенітету та територіальній
цілісності України.

Стало відомо, про що говорили Трамп і
Порошенко
Білий дім розповів про зустріч президента США Дональда
Трампа та президента України Петра Порошенка.

КНДР заявила про можливість ще одного
випробування водневої бомби
Північна Корея може провести випробування водневої бомби
в Тихому океані.
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В аеропорту Туреччини під час приземлення
розбився літак
Увечері 21 вересня у стамбульському аеропорту імені
Ататюрка літак упав на посадково-злітну смугу, в результаті
чого летовище закрили для руху.

Рада Європи закликає Україну продовжити
розслідування убивства Гонгадзе
Рада Європи закликає Генеральну прокуратуру України
продовжити розслідування обставин зникнення та убивства
журналіста Георгія Гонгадзе.

Світ
Порошенко з Трампом чудово розуміють один
одного - посол Чалий
Зустріч президентів України і США у четвер засвідчила, що
лідери обох країн мають повне розуміння один одного та
усвідомлюють, як реагувати на виклики у сфері безпеки.

Лавров визнав «відрадною» заяву Трампа про
важливість дотримання суверенітету країн
Виступаючи на Генасамблеї ООН, глава МЗС РФ Сергій
Лавров назвав «відрадною» заяву президента США Дональда
Трампа про важливість дотримання суверенітету держав.

У Трампа розповіли деталі нових санкцій США
проти КНДР
Зокрема суднам, які побували в КНДР, заборонено
відвідування США впродовж 180 днів.

Китай закликав КНДР та інші країни робити кроки
назустріч
Міністр закордонних справ КНР Ван І закликав учасників
переговорів з північнокорейської проблеми шукати точки
дотику і поважати інтереси один одного.

Організатори каталонського референдуму
http://ke.am/H2bMuyhfQuq

2/7

22.09.2017

Єдина країна - Україна і світ 22.09.17

заявили про проблеми
Організатори референдуму про незалежність Каталонії
визнають, що жорсткі дії іспанської влади істотно ускладнили
проведення плебісциту.

Трюдо назвав пріорітети зовнішньої політики
Канади
У своїй зовнішній політиці Канада керуватиметься
принципами різноманітності, прийняття і співчуття.

Президент Ірану відкинув ідею переговорів
щодо змін в ядерній угоді
Президент Ірану Хасан Роугані заявляє, що ядерна угода
Тегерана зі світовими державами не може бути переглянута.

Хорватія запропонувала Україні допомогу у
втіленні Мінських угод
Хорватія готова поділитися із Україною своїм досвідом
реінтеграції раніше окупованих територій.

Хорватія хоче розширення членства Радбезу
ООН
ООН потребує внутрішньої реформи, особливо
внесення змін до структури Ради Безпеки, аби
відповідати реаліям сучасного світу.
Глава місії ОБСЄ у День миру закликав до
повного припинення вогню на Донбасі
Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні
Ертурул Апакан закликає до повного припинення вогню на
Донбасі і виконання Мінських угод.

Порошенко проводить зустріч із генсеком ООН
Президент України Петро Порошенко розпочав двосторонню
зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Клімкін в ООН: Головна загроза для миру –
нехтування міжнародним правом
Порушення Росією міжнародних домовленостей, передусім
Будапештського меморандуму, створило умови, коли такі
угоди не можуть гарантувати мир і нерозповсюдження
ядерної зброї у світі.
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Порошенко зустрівся з провідними
представниками американського бізнесу
Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту
до Сполучених Штатів Америки провів зустріч із
представниками провідних американських компаній.

Казахстан закликав ООН відрізати терористам
доступ до Інтернету
ООН слід вжити заходів, які закриють терористичним
організаціям доступ до поширення своїх злочинних ідей у
мережі Інтернет.

Провідні німецькі політики отримали листи з
невідомим порошком
Ряд провідних німецьких політиків за кілька днів до виборів
отримали листи з невідомим порошком і посланнями дивного
змісту.

Сербія нагадала в ООН про свої європейські
прагнення
Сербія вбачає у своєму вступі до ЄС можливості економічного
зростання й стабілізації ситуації у країні.

Україна
Доба в АТО: ввечері бойовики активізувалися на
Приморському і Донецькому напрямках
Минула доба у районі проведення АТО завершилась
зростанням кількості обстрілів українських позицій з боку
російсько-окупаційних угруповань.

Глава МЗС ФРН попросив генсека ООН зайнятися
миротворцями для України
МЗС ФРН Зігмар Габріель з трибуни 72-ї Генеральної
Асамблеї ООН звернувся до генерального секретаря
організації зайнятися питанням місії «блакитних касок» для
України.

Президент України обговорив миротворців на
Донбасі Генсекретарем ООН
На полях 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент
України Петро Порошенко провів зустріч з Генеральним
секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.
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На екс-голову Слов'янська Штепу одягнули
електронний браслет
Поліція одягла електронний браслет стеження на колишню
міську голову Слов'янська Донецької області Нелю Штепу.

Точка зору
Як працюватиме «електронна медицина»,
запущена від учора
Система eHealth обіцяє, що ми забудемо про паперові
медичні картки, друковані довідки і навіть про багатогодинні
черги...

Ліга Націй УЄФА: що це таке?
УЄФА впорядковує календар і дає шанс аутсайдерам.

Суспільство
22 вересня. Пам’ятні дати
Сьогодні в багатьох містах світу проводиться Міжнародний
день без автомобіля.

Померла найбагатша жінка у світі Ліліан
Беттанкур
Померла найбагатша жінка у світі - французька
підприємниця, співвласниця заснованої її батьком компанії
L'Oreal 94-річна Ліліан Беттанкур.

Франція не поїде на Олімпіаду-2018 без гарантій
безпеки
Французька делегація не поїде в Пхенчхан-2018, якщо
організатори Ігор не гарантуватимуть безпеку спортсменів.

Канада хоче міжнародний план боротьби з
глобальним потеплінням
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Канада рішуче налаштована домогтися укладення
міжнародного плану, який дасть змогу зупинити зміни клімату.

Facebook виявив у себе докази активності
фейкових сторінок з РФ
Facebook вдалося виявити створення фейкових акаунтів з РФ
для поширення в соцмережі політреклами під час минулих
американських виборів президента.

Ryanair попросить пілотів відкласти свої
відпустки
Керівник авіаперевізника Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що
компанія планує відтермінувати відпустки деяких пілотів через
масове скасування рейсів.

22 вересня: народний календар і астровісник
Сьогодні день осіннього рівнодення, а до кінця року
залишилося рівно 100 днів!

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул.
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