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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

Топ новини
Вирок для Умерова рівносильний смертній карі адвокат
Вирок Ільмі Умерову, винесений підконтрольним Кремлю
Симферопольським райсудом, для активіста рівносильний
смертній карі.

Пенсійна реформа в Раді зазнає багатьох змін Розенко
Урядова пенсійна реформа буде відкоригована Верховною
Радою, адже нардепи вже внесли понад 2,5 тисячі поправок.

Гельсінська комісія: про Сущенка говоритимуть
на брифінгу в Конгресі США
Комісія з безпеки та співробітництва в Європі США
(Гельсінська комісія) підтвердила важливість справи
українського журналіста Романа Сущенка...

Пожежа в Калинівці не вплине на надання Україні
летальної зброї - Волкер
Пожежа на складах боєприпасів в українській Калинівці
жодним чином не вплине на рішення Сполучених Штатів щодо
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надання Україні летальної зброї.

США хочуть збільшити до максимуму
дипломатичний тиск на КНДР
Сполучені Штати мають намір створити максимальні
дипломатичний тиск та економічну ізоляцію Північної Кореї...

Меркель не проти реформ у ЄС, але хоче
обговорити деталі
Канцлер ФРН Ангела Меркель підтримує главу Єврокомісії
Жана-Клода Юнкера і президента Франції Еммануеля
Макрона, які закликали до реформ у Євросоюзі.

Світ
США хочуть забрати більшість дипломатів з Куби
- через загрозу здоров'ю
Внаслідок пагубного впливу на здоров'я представників
дипломатичної місії США на Кубі з боку невстановленого поки
джерела...

У США остаточно затвердили нового посла в
Росії
Верхня палата американського Конгресу затвердила
кандидатуру Джона Хантсмана на посаду посла США в
Російській Федерації.

У Британії побачили прогрес на останніх
переговорах щодо Brexit
Британський міністр у справах Brexit Девід Девіс вважає, що
Велика Британія і ЄС зробили рішучі кроки вперед у
переговорах про вихід країни з блоку.

У Польщі готують "тверді аргументи" для
виплати Німеччиною репарацій
У Польщі хочуть добре підготуватися до офіційного звернення
до Німеччини про виплату репарацій і готують "тверді
аргументи".

Мігрантське коріння мають 8% депутатів нового
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бундестагу Німеччини
У новому складі німецького бундестагу з 709 депутатів 57 осіб
мають мігрантське коріння.

У Таллінні нагородили юних українських
науковців
У столиці Естонії з 22-го по 27 вересня проходив 29-й Конкурс
молодих вчених Європейського Союзу (EUCYS-2017) – на
яких нагородами відзначили і українців.

Миротворці ООН потрібні на кордоні України з РФ
- екс-посол Теффт
Миротворці ООН на Донбасі повинні мати доступ до всієї
проблемної території, а також кордону України з РФ.

Президент австралійського сенату відвідає
Україну
Президент Сенату (верхньої палати) Федерального
парламенту Австралії Стефан Перрі здійснить перший
офіційний візит в Україну.

Закон про освіту: Клімкін викликав посла в
Угорщині на консультації
МЗС Павло Клімкін викликав для консультацій українського
посла в Угорщині Любов Непоп через реакцію Будапешта на
новий закон України "Про освіту".

До Капітолію під овації повернувся конгресмен,
поранений влітку на бейсболі
Партійний організатор республіканської більшості в Палаті
представників США у четвер повернувся до Конгресу після
важкого вогнепального поранення...

У міноборони Канади розповіли про переговори
з Полтораком
Канада й надалі підтримуватиме Україну у процесі розбудови
більш безпечної держави.

Глава штабів армії США, який виступає за зброю
для України, залишається на другий термін
Генерал Джозеф Данфорд, відомий своєю позицією на
підтримку України в військовому плані, залишається ще на
два роки...
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Коаліція заявляє про поразку ІДІЛ "по всіх
фронтах" у Сирії та Іраку
Війська міжнародної коаліції та визвольні сили досягли
значного прогресу у звільненні з-під контролю ІДІЛ мирних
поселень на більшості території в Іраку і Сирії.

Україна
Штаб: бойовики обстріляли Мар'їнку, поранені
двоє бійців АТО
Наприкінці минулої доби бойовики не припиняли обстріли
українських позицій на Приморському і Донецькому
напрямках.

Прокурор Одещини: слідство посекундно
відновлює хід трагедії у "Вікторії"
Прокурор Одеської області Олег Жученко прокоментував 28
вересня хід розслідування причин пожежі в таборі "Вікторія",
де загинули троє дітей.

Захист оскаржив вирок Семені
Захист кримського журналіста Миколи Семени оскаржив
вирок, винесений йому підконтрольним Кремлю Залізничним
районним судом Сімферополя.

Україна піднялася на 12 позицій у рейтингу
роботи урядових інституцій
За минулий рік Україна піднялася на чотири позиції у
Глобальному індексі конкурентоспроможності Давоського
світового економічного форуму.

В Україні запускають соцпроект про
толерантність до біженців
За підтримки Посольства Федеративної Республіки
Німеччина Україна реалізує соціальний проект...

ВООЗ: за рік відбувається 25 мільйонів
"підпільних" абортів
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) занепокоєна,
що у світі щорічно здійснюється близько 25 млн "підпільних"
абортів, п'ята частина з яких призводить до інвалідності жінок.
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Точка зору
Путін знову міняє кадри. Чи є з чого радіти?
Голка, на кінчику якої – смерть російського колективного
Кащея, у руках Заходу...

Ватне голосіння у Європарламенті: маргінали на
гібридній службі у Кремля
Прихильники агресивної Росії - переважно представники
комуністів організували у ЄП антиукраїнські «слухання»

Суспільство
29 вересня. Пам’ятні дати
Сьогодні День пам’яті жертв Бабиного Яру – одного з
найжахливіших символів Голокосту.

Кіберкопи розповіли, як вберегтися від
шахрайства з банківськими картками
В Україні набирає обертів новий вигляд
кібершахрайства з банківськими картками.

У Китаї тестують мережу 5G
Компанії Intel і Ericsson провели перші випробування мережі
5G в Китаї.

Прокурор Одещини: слідство посекундно
відновлює хід трагедії у "Вікторії"
Прокурор Одеської області Олег Жученко прокоментував 28
вересня хід розслідування причин пожежі в таборі "Вікторія",
де загинули троє дітей.

Фотовиставку “Емігрантки” відкриють в
Українському фонді культури
Презентація фотовиставки “Емігрантки” та публічна дискусія
на цю тему відбудуться 29 вересня в Українському фонді
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культури.

Український письменник везе на ярмарок у
Франкфурт свою нову книгу
Український письменник Богдан Коломійчук представив у
четвер у Берліні свою нову книгу, яку везе на Франкфуртський
книжковий ярмарок...

29 вересня: народний календар і астровісник
Сьогодні Єфимії-Пташиної кісточки; гадання по «ніжці Буша» і
чи варто сьогодні стригтися.

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

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного
інформаційного агентства Укрінформ.

Відписатися
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