05.10.2017

Єдина країна - Україна і світ 05.10.17

Отправитель: "Укрінформ" <mvkor@ukrinform.com>

✕

Тема письма: Єдина країна - Україна і світ 05.10.17

Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

Топ новини
АТО: за добу 19 порушень "тиші", двоє
українських бійців поранені
Наприкінці минулої доби обстановка у зоні АТО
залишалась напруженою, бойовики 19 разів порушили
перемир’я.

У центрі Одеси стріляли у заступника голови
облради: він поранений
У центрі Одеси стався замах на першого заступника
голови Одеської облради, підприємця і колишнього
нардепа від «Батьківщ ини» Олега Радковського.

Авіація РФ розбомбила сирійських біженців: 38
загиблих
Від авіаударів РФ загинули 38 цивільних осіб, які
намагалися перетнути річку Євфрат, щ об уникнути
бойових дій у східній провінції Дейр-Ез-Зор в Сирії.

Світ
У Нігері в засідці загинули 3 військових США
http://ke.am/HMqCkghs4Gq
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Восьмеро патрульних військових загинули під час нападу
бойовиків із засідки у Нігері.

Трамп прокоментував "відставку" Тіллерсона
Президент США Дональд Трамп спростував інформацію,
поширену раніше NBC News, про нібито втрачену довіру з
його боку до глави Державного департаменту США Рекса
Тіллерсона...

Канада ухвалила «акт Магнітського»
Федеральний парламент Канади ухвалив у третьому і
остаточному читанні так званий «акт Магнітського», який
дозволяє накладати санкції на порушників прав людини по
всьому світу, у тому числі – в Росії.

Додон сказав, з якими країнами "хоче дружити"
Президент Молдови Ігор Додон виступає за поглиблення
регіонального співробітництва між державами ПівденноСхідної Європи.

Україна
Мінська група домагатиметься безстрокового
припинення вогню на Донбасі - Сайдік
Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації в
Україні і надалі буде докладати всіх зусиль для
забезпечення режиму безстрокового припинення вогню.

Сьогодні Гройсман проведе селекторну нараду
щодо пенсійної реформи
У четвер, 5 жовтня, прем’єр-міністр Володимир Гройсман
проведе селекторну нараду щ одо впровадження пенсійної
реформи.

Уряд змінив порядок надання студентських
стипендій
Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Про
внесення змін до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для виплати...
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Точка зору
Крамер: "Дутий" референдум у Криму й
плебісцит в Каталонії – дві великі різниці
Попри всю складність ситуації з референдумом за
незалежність Каталонії, його не можна ставити в один ряд
з насильницьким плебісцитом у Криму...

Каталонія не створить прецеденту для
узаконення анексії Криму – американський
експерт
Проведення референдуму за незалежність в Каталонії та
навіть можливість відокремлення цього регіону від Іспанії..

Трагедія в Лас-Вегасі: що буде з вільним обігом
зброї у США?
Вільний обіг зброї - одне з виборчих гасел Трампа, відтак
очікується спротив посиленню контролю над озброєнням

Роздратовані угорці, повалені дерева та
чотириста фестивалів
Закарпаття за місяць – у фактах і коментарях

Суспільство
5 жовтня. Пам’ятні дати
Цього дня, у 1883 році, народився Петро Болбочан,
український військовий, полковник Армії УНР...

Кам’яне диво у середмісті Скалата
Триває тиждень мандрівок замками Тернопільщини

Хокей: Сьогодні стартує чемпіонат НХЛ
На думку букмекерів, головні фаворити – «Піттсбург»,
«Едмонтон», «Торонто», «Вашингтон», «Чикаго» і «ТампаБей».
http://ke.am/HMqCkghs4Gq
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У столиці відбудеться фестиваль «Китаївська
фортеця»
У суботу, 7 жовтня, на Китаївському полі відбудеться
історико-мистецький культурно-просвітницький фестиваль
«Китаївська фортеця».

Стартує конкурс на здобуття премії імені ШоломАлейхема
Міністерство культури затвердило нове положення про
премію імені Шолом-Алейхема.

5 жовтня: народний календар і астровісник
Сьогодні Йони; коли ляже сніг, чи їсти рибу і куй залізо,
поки не згасло.

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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Відписатися
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