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Топ новини
АТО: бойовики застосували БМП на Донецькому
напрямку
...унаслідок бойових дій – втрат серед наших захисників
немає", - пише штаб.

Кількість загиблих під час стрільби в Лас-Вегасі
зросла до 59
Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо надав оновлену
інформацію про стрільбу, щ о сталася вчора на музичному
фестивалі. Загиблими вважаються 59 осіб, постраждали...

Білий дім відмовився від спроб вести
переговори з КНДР
Сполучені Штати вважають нинішню ситуацію такою, яка
не сприяє подальшим спробам встановити мирний діалог
з Північною Кореєю та зосереджуються на посиленні...

У Дамаску терористи підірвали поліцейську
дільницю, є жертви
Двоє терористів-смертників напали на поліцейську
дільницю, в результаті вибухів загинули поліцейські і
цивільні особи.
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Світ
МЗС ФРН закликало владу Іспанії і каталонців до
переговорів
Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель закликав
сторони конфлікту, щ о вибухнув в Іспанії, до негайних
переговорів та недопущ ення ескалації.

Командувач сил США в Європі пропонує
створити "військовий шенген"
Командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант Бен
Годжес заявив, щ о в недавніх навчаннях військ Росії і
Білорусі взяли участь загалом понад 40 тисяч...

Росія отримала доступ до системи кіберзахисту
Пентагону - Reuters
Російська сторона отримала від компанії Hewlett Packard
Enterprise (HPE) вихідні коди програмного забезпечення
(ПЗ) ArcSight, яке використовується Пентагоном...

У Польщі офіційно знизили пенсійний вік
У Польщ і з 1 жовтня набрав чинності закон, яким
передбачається зниження пенсійного віку для чоловіків з
67-ми до 65-ти років, а для жінок — з 67-ми до 60-ти років.

Новим генерал-губернатором Канади стала
жінка-астронавт
У Оттаві відбулася церемонія інавгурації нового генералгубернатора Канади, який офіційно представлятиме у цій
країні королеву Великої Британії й буде де-юре главою
держави.

За заклики до мітингу Навального "закрили" на
20 діб
Суддя Симоновского суду Москви Хизир Муссакаев
заарештував політика Олексія Навального на 20 діб за
повторне порушення порядку проведення масових акцій.

Facebook наймає тисячу осіб через дані щодо
покупки реклами з РФ
Facebook планує найняти щ е 1000 осіб для перевірки
рекламних оголошень через інформацію про те, щ о Росія
купувала політичну рекламу в соцмережі під час виборів...
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Україна
Вибухи на території арсеналу в Калинівці стихли
- ДСНС
У Калинівці Вінницької області відкритих осередків горіння
та вибухів боєприпасів на території військового арсеналу
не спостерігається.

Сьогодні Гройсман збирає уряд
У середу, 4 жовтня, під головування Прем’єр-міністра
Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду.

Пенсійна реформа: Кабмін вирішив підняти
мінімальні виплати до 1452 гривень
У разі ухвалення відповідного рішення Верховною Радою
України, мінімальний розмір пенсії з 1 жовтня може зрости
до 1452 гривень...

Затримали власницю хостелу, в якому через
пожежу загинули 5 осіб
Затримано власницю хостелу в Запоріжжі, через пожежу в
якому загинули 5 осіб.

ФІФА оштрафувала Україну через вболівальників
ФФУ отримала штраф на 42 тисячі євро... за підсумками
осінніх матчів кваліфікації ЧС-2018 з Туреччиною та
Ісландією.

Точка зору
Марлос наш
Що отримає збірна України від натуралізації бразильського
півзахисника.

Морозиво може бути і з м’ясом? І з рибою теж!
Україна вперше в історії візьме участь у світовому
чемпіонаті з авторського морозива – і має всі шанси
перемогти
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Суспільство
3 жовтня. Пам’ятні дати
Сьогодні національне свято в Німеччині – День німецької
єдності.

Українців попереджають про заморозки до -4°
В Україні у вівторок, 3 жовтня, очікується мінлива
хмарність, без опадів, лише у західних областях вдень
місцями короткочасний дощ .

Режисер фільму "Комісар" прибув до Києва на
вечір, присвячений 50-річчю картини
У київському Домі кіно 3 жовтня відбудеться показ
легендарного фільму "Комісар" і творча зустріч з
видатним режисером Олександром Аскольдовим...

Вересневий попит на нові авто став рекордним
Вересневі продажі нових легкових автомобілів в Україні
відносно вересня 2016 року зросли майже на 36%.

Експерти розповіли про поведінку українців в
інтернеті
Близько 66% українців регулярно користуються інтернетом
для особистих цілей, в той час як на глобальному ринку
ця цифра становить 82%.

ЗМІ помилково повідомили про смерть рокмузиканта Тома Петті
Телеканал CBS з посиланням на департамент поліції ЛосАнджелеса (LAPD) повідомив про смерть 66-річного
американського рок-музиканта Тома Петті.

3 жовтня: народний календар і астровісник
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Сьогодні Михайла Чернігівського; кому молитися при
пологах і чи варто починати нові справи.

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.
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