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Топ новини
Доба в АТО: у секторі "М" бойовики гатять з
"Градів" та мінометів
За минулу добу бойовики 22 рази відкривали вогонь по
позиціях сил АТО... в результаті бойових дій один
український захисник отримав поранення.

У Генштабі заявили, що контракт із ЗСУ цьогоріч
уклали вже 26 тисяч осіб
З початку року контракт на проходження військової
служби у Збройних силах України уклали понад 26 тисяч
громадян.

Майже всі жертви стрілянини в Лас-Вегасі
ідентифіковані
Поліція встановила особистості всіх жертв за винятком
трьох осіб, які загинули під час кривавої стрілянини в ЛасВегасі в ніч на понеділок, коли нападник відкрив...

Король Іспанії про лідерів Каталонії: Вони
зруйнували систему
Король Іспанії Феліпе VI розкритикував дії лідерів
Каталонії, які «зруйнували засновану на правилах
систему».
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Світ
Трамп назвав стрільця з Лас-Вегаса
божевільним
Президент США Дональд Трамп назвав 64-річного Стівена
Педдока, який вбив 59 осіб в Лас-Вегасі, хворою і
божевільною людиною.

Каталонія оголосить про незалежність за
декілька днів – влада регіону
Каталонія оголосить про незалежність за декілька днів –
влада регіону Каталонія має намір уже за декілька днів
офіційно оголосити про своє відокремлення від Іспанії.

Держдеп відповів на заяви Росії щодо
вторгнення до місії РФ у Сан-Франциско
Державний департамент США спростував заяви російської
сторони, щ о після припинення роботи генерального
консульства РФ у Сан-Франциско до його приміщ ення...

Росія погрожує Канаді санкціями
Якщ о Канада ухвалить "акт Магнітського", який пропагує
дотримання прав людини у світі, дозволяючи накладати
санкції на їх порушників, Росія запровадить проти Оттави..

Україна
Гройсман розповів про “системні кроки” зі
збільшення доходів українців
Ухвалення парламентом розробленої урядом України
пенсійної реформи – це надзвичайно важливе рішення,
яке послужить початком системних змін...

Порошенко ввів у дію таємне рішення РНБО
Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у
дію таємне рішення Ради нацбезпеки і оборони від 13
вересня 2017 року.

Порошенко обговорив участь "дочки" General
Electric у модернізації Укрзалізниці
Президент Петро Порошенко провів зустріч з президентом
http://ke.am/HGoMXj3p6mq
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і виконавчим директором американської компанії General
Electric Transportation пані Джеймі Міллер, під час якої...

Точка зору
Конкурс до Верховного Суду завершено. Що
далі?
Чи здатен буде заявлений склад ВСУ здійснювати чесне
верховне правосуддя, а не діяти, як попередники?

Яких ілюзій позбавляє весь світ Каталонія
Об’єднана Європа змушена буде вирішувати
«національне питання»

Збаразький замок - діамант в короні
тернопільських твердинь
Відомий турецький мандрівник XVII ст. Евлія Челебі
назвав його «фортецею з фортець»

Суспільство
4 жовтня. Пам’ятні дати
Традиційно, 4 жовтня, у світі відзначають Міжнародний
день захисту тварин, День початку космічної ери людства,
розпочинається й триватиме до 10 жовтня Всесвітній
Тиждень Космосу.

Визначилися претенденти на звання кращих
легкоатлетів року
Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF)
оголосила short list претендентів на звання кращ их
легкоатлетів 2017 року.

П'ятикілометровий стовп попелу піднявся над
вулканом Каримський на Камчатці
http://ke.am/HGoMXj3p6mq
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Вулкан Каримський на Камчатці викинув стовп попелу на
висоту до 5 км над рівнем моря.

Музичний сервіс Microsoft не витримав
конкуренції з Apple Music і Spotify
Компанія Microsoft оголосила про припинення підтримки
свого потокового музичного сервісу Groove Music з 31
грудня.

Театр на Подолі готовий до відкриття – отримав
сертифікат
Керівництво Театру на Подолі у вівторок отримало від
Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ)
сертифікат, який засвідчує відповідність...

4 жовтня: народний календар і астровісник
Сьогодні Кіндрата та Іпата; лови момент або зима на
носі. Церква вшановує пам’ять апостола від 70-ти
Кодрата, а також свящ енномучеників Іпатія і Андрія.

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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