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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

Топ новини
АТО: 24 обстріли за добу, бойовики гатять із
мінометів і БМП
Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО
бойовики й надалі продовжували збройні
провокації... втрат серед наших захисників немає.

Майже 200 населених пунктів в Україні - без
світла через негоду
Через складні погодні умови (дощ , пориви вітру) у ніч на
п'ятницю в Україні залишилися без світла 195 населених
пунктів у 7 областях.

Трагедія у Вегасі: стали відомі плани стрільця
Стівен Паддок, який розстріляв 58 осіб із вікна готелю в
Лас-Вегасі, планував втечу з місця злочину. Організацію
масового вбивства йому допомогли влаштувати невідомі.

ООН має посилити миротворців технікою для
розвідки й авіацією - Єльченко
Попри масштабну агресію з боку Росії та вимушене
збройне протистояння окупанту Україна залишатиметься
надійним партнером ООН в операціях з підтримання миру.
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Світ
У Німеччині зросла кількість жертв урагану
"Ксав'єр"
Жертвами урагану на північному сході Німеччини стали
щ онайменше 7 осіб.

До США наближається новий небезпечний ураган
- "Нейт"
Тропічний шторм на ім'я "Нейт", який зародився в
Карибському морі та набирає сили урагану, вже
спричинив загибель чотирьох людей...

Трамп незабаром оголосить про розірвання
ядерної угоди з Іраном - WP
Президент США Дональд Трамп уже наступного тижня має
намір офіційно оголосити рішення про припинення
Всеохоплюючого спільного плану дій...

США планують знову висадитися на Місяці - Пенс
Віце-президент США Майк Пенс офіційно висловив намір
Сполучених Штатів висадити на Місяці астронавтів з
метою створення нових можливостей у космосі...

Свідчення ФБР дав британський автор досьє на
Трампа - CNN
Слідчі офісу спеціального прокурора Роберта Мюлєра
зустрілися з колишнім агентом британських спецслужб
Крістофером Стілом, який свого часу надав...

Росіяни вкрали секрети кіберзахисту США через
антивірус Касперського – WSJ
Російська розвідка отримала секретну інформацію
Агентства Національної безпеки США через антивірус
Касперського, встановлений на домашньому комп'ютері...

Україна
Турчинов пояснив, хто виграє і програє від
ухвалення закону про Донбас
Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр
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Турчинов висловив сподівання, щ о парламент
найближчим часом ухвалить у першому читанні...

Муженко про силовий сценарій на Донбасі:
можливі втрати - до 12 тисяч бійців за 10 днів
Українське суспільство не готове до силового розв’язання
проблеми Донбасу...

Банда “Торпеди” планувала вбити Авакова за
допомогою квадрокоптера - Аброськін
Під час обшуків за місцем проживання членів банди
"Торпеда" виявлені докази того, щ о вони планували замах
на міністра внутрішніх справа Арсена Авакова.

Заступник голови Одеської облради отримав
п'ять кульових поранень - депутат
Заступник голови Одеської облради Олег Радковський
отримав п'ять кульових поранень під час учорашнього
замаху на його життя в центрі міста.

НАЗК знайшло 85 способів вдосконалити
перевірку е-декларацій
Національне агентство з питань запобігання корупції за
допомогою експертів Програми «Антикорупційна ініціатива
ЄС в Україні» (EUACI) провело аналіз бізнес-процесів...

НАТО підтримує ідею про миротворців на
кордоні з РФ на Донбасі - Столтенберг
НАТО підтримує ідею розташування ймовірної
миротворчої місії ООН на всій території тимчасово
окупованого Донбасу, включно з ділянкою...

Резолюція ЄП закликає заморозити активи
кривдників кримських татар – МЗС
Україна високо цінує міжнародну підтримку України і
вдячна Європарламенту за ухвалення резолюції з
вимогою щ одо негайного звільнення кримськотатарських..

У Канаді пройшов мітинг на підтримку Умерова
У канадському Торонто відбувся мітинг на підтримку
одного з лідерів кримськотатарського народу Ільмі
Умерова.
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Точка зору
Чому «пропав» Трамп?
Його президентство проходить зовсім не так, як він собі
уявляв, і заради чого виборював...

Затори по-київськи: це назавжди чи є надія?
Спробуйте відповісти на це запитання, виходячи з заочної
полеміки, яку організував Укрінформ.

Суспільство
6 жовтня. Пам’ятні дати
Сьогодні Всесвітній день охорони середовищ існування

та Міжнародний день усмішки.

У Києві створять єдину службу донорської крові
Київська міська рада прийняла рішення про створення
комунального некомерційного підприємства «Київський
міський центр крові».

Більше половини українців готові захищати
Україну зі зброєю
Відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в
руках готові 54% українців.

У Києві відкрили фотовиставку про боротьбу
УПА й бійців АТО
Виставковий проект "Об'єктивна історія" відкрився 5
жовтня в Національному музеї історії України у Другій
світовій війні. Він поєднав два покоління...

“Східний Вавель” – замок у Бережанах
Мандрівка до одного з найрозкішніших і найбагатших
замків тогочасної Галичини
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6 жовтня: народний календар і астровісник
Сьогодні Предтечі – час тулитися до печі; як і чим грілися
українці в давнину та коли кияни стали жертвами першої
енергетичної кризи.

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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