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Топ новини
Білий дім: США не оголошували війну, але
продовжать тиснути на Пхеньян
Білий дім назвав "абсурдом" твердження МЗС Північної Кореї
про те, що Сполучені Штати першими оголосили війну, й тому
КНДР має право збивати їхні бомбардувальники.

Пентагон прокоментував намір КНДР підірвати
водневу бомбу у Тихому океані
Міністр оборони США Джеймс Меттіс назвав ініціативу
Північної Кореї провести випробування водневої бомби в
Тихому океані шокуючою безвідповідальністю.

Клімкін назвав російську резолюцію щодо
миротворців "шизофренічною"
Росія намагається, у тому числі шляхом своїх "миротворчих"
пропозицій, заморозити конфлікт на Донбасі, зробити його
своєю колонією, через яку дестабілізувати усю Україну.

В Україні може з'явитися «канадська поліція»
Міністерство внутрішніх справ України хоче запустити пілотний
правоохоронний проект, що працюватиме за канадським
прикладом.
http://ke.am/H7shuod2i0q
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Світ
Пентагон підготує для Трампа варіанти відповіді
на провокації КНДР
Пентагон надасть президенту США варіанти відповіді на
провокації Північної Кореї після її слів про намір збивати
американські бомбардувальники в міжнародному
авіапросторі.

Держдеп відреагував на звинувачення росіян
щодо підтримки ІДІЛ
Росія без сорому і жодних підстав звинувачує США в загибелі
російського генерала в Сирії, а також у підтримці угруповань
"Ісламської держави".

Держдеп вимагає від РФ скасувати
обвинувачення проти Семени
Офіційний Вашингтон висловив стурбованість у зв'язку з
рішенням суду російської окупаційної влади в Криму проти
українського журналіста Миколи Семени

США знищили 17 терористів ІДІЛ у Лівії
Збройні сили США в координації з урядом Лівії та союзними
силами провели шість точкових ударів по табору ІДІЛ у Лівії,
знищивши понад півтора десятки терористів і кілька одиниць
техніки.

Трамп оцінив катастрофу в Пуерто-Рико від
урагану "Марія"
Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння, що
Пуерто-Рико опинилася в катастрофічному стані через
масштабні пошкодження та руйнування від урагану "Марія".

Польща ще не визначилась зі своїм ставленням
до закону Про освіту - посол
Польща ще остаточно не визначилась зі своїм ставленням
щодо закону про Освіту.
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Качинський: Німеччина не має підстав для
відмови Польщі у виплаті репарацій
У Німеччини немає юридичних підстав для відмови Польщі у
виплаті репарацій.

Air Berlin продовжує переговори про продаж,
пілотам загрожує звільнення
Друга за величиною німецька авіакомпанія Air Berlin, яка
нещодавно оголосила банкрутство, продовжує переговори
про продажу активів...

Лідера каталонських сепаратистів можуть
арештувати
Глава виконавчої влади Каталонії Карлес Пучдемон, який
наполягає на референдумі про незалежність, може
опинитися під вартою.

Україна
Доба в АТО: 13 обстрілів, бойовики гатять із
мінометів
Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО
обстановка й надалі залишалась напруженою, проте
контрольованою українською армією...

"Укрінмаш" готовий підтвердити, що поставок
зброї до Південного Судану не було
В "Укрінмаші" готові надати докази, що не постачали зброї до
Південного Судану...

Україна подасть резолюцію щодо миротворців
разом з партнерами - Клімкін
Україна вже має проект резолюції щодо миротворчої місії
ООН на Донбасі...

Клімкін: Україна наближається до рішення про
надання їй оборонної зброї
Наша країна наближається до рішення про надання їй
оборонної летальної зброї.

В Україні щороку понад 150 тис. жінок потерпають
http://ke.am/H7shuod2i0q
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від насильства - Луценко
В Україні щороку понад 150 тисяч жінок потерпають від
насильства.

До справи Кернеса долучили ще два томи
матеріалів обвинувачення
Київський райсуд Полтави на засіданні в понеділок долучив
до справи мера Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців
ще два томи документів.

Точка зору
Берлін, Бундестаг: Перемога з осадом
Народні партії ФРН здобули перемогу, але результатом
виборів незадоволені – занадто відчутні втрати...

Мигія. Центр України з екстремальних
туристичних розваг
Столиця рафтрингу і “маленька Швейцарія” - все це про
мальовниче село на Миколаївщині...

Суспільство
26 вересня. Пам’ятні дати
Сьогодні Європейський день мов, який відзначається в
країнах Європейського Союзу щорічно цього дня, разом з тим
у світі відзначається Міжнародний день за повну ліквідацію
ядерної зброї.

Україна виборола золото на Іграх
нескорених-2017
Першу золоту медаль на рахунок збірної України на ІІІ Іграх
нескорених (Invictus Games) в Торонто записав 29-річний
офіцер Міністерства оборони Олег Зімніков з Києва.

Найдорожчими брендами світу цього року стали
Apple, Google і Microsoft
http://ke.am/H7shuod2i0q

4/6

26.09.2017

Єдина країна - Україна і світ 26.09.17

Компанії-гіганти Apple, Google і Microsoft увійшли в трійку
топ-100 найдорожчих брендів світу в 2017 році.

Найновіші iPhone 8 намагалися незаконно
провезти в Україну
Працівники Управління протидії митним правопорушенням
Київської митниці ДФС вилучили 21 мобільний телефон
iPhone 8, що незаконно переміщували через митний кордон
України.

Українську документалку відібрали на конкурс
Варшавського кінофестивалю
Українська стрічка «Будинок "Слово"» побореться за звання
найкращого документального фільму 33-го Варшавського
міжнародного кінофестивалю.

Канада допоможе запустити Поліцейську
академію в Україні
Україні вдалося домовитися із Канадою про надання
допомоги у запуску Поліцейської академії.

26 вересня: народний календар і астровісник
Сьогодні Корнилія; «Останні теплі дні…» й слово, яке
не горобець...

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