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Суспільство

Топ новини
Доба в АТО: на Луганському напрямку бойовики
гатили з мінометів
За минулу добу бойовики 26 разів відкривали вогонь
по позиціях сил АТО.

Весняна сесія ПА НАТО у 2020 році пройде у
Києві
Весняна сесія Парламентської Асамблеї НАТО у
2020 році пройде у Києві.

Ізраїль відповів на пуск ракети з сектора Газа
танковим ударом
Армія Ізраїлю повідомила про випущену з території
сектора Газа ракету.

Ураган «Нейт» дістався штату Міссісіпі
Ураган «Нейт» у неділю дістався узбережжя
американського штату Міссісіпі... Рівень "Нейт"
понизився від урагану до тропічного шторму.
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Світ
Кім Чен Ин назвав ядерну програму КНДР
"дорогоцінним мечем"
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин назвав ядерну
програму Пхеньяна "дорогоцінним мечем",
покликаним захистити КНДР від агресії.
Поліція відпустила водія, який в'їхав у натовп в
Лондоні
Поліція Лондона повідомила, що після допиту
відпустила з-під арешту 47-річного водія, який скоїв
наїзд на пішоходів.
В Ємені безпілотник ліквідував п'ятьох
ймовірних бойовиків "Аль-Каїди"
П'ять ймовірних бойовиків терористичного
угрупування "Аль-Каїди" були вбиті в Ємені в
результаті удару безпілотника.
В Єгипті до смертної кари засудили 13 осіб
В Єгипті кримінальний суд засудив до страти 13
обвинувачених у справі "Організації єгипетського
легіону".

У Китаї за корупцію покарали вже більше
мільйона чиновників
У КНР із листопада 2012 року за корупцію покарали
1,34 мільйона чиновників з правлячої партії.

У Москві горить великий торговий комплекс
У Підмосков'ї сильним вогнем охоплений великий
торговий комплекс "Синдика". Торговий комплекс
горить по всій площі.

Штати призупинили видачу віз у Туреччині
Представництва США в Туреччині тимчасово
зупинили обробку запитів на отримання віз.

Туреччина призупинила видачу віз громадянам
http://ke.am/HShXJBHs4Wq
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США
Посольство Туреччини в США відповіло на дії США та
призупинило видачу неімміграційних віз громадянам
США.

Україна
Світлодіодне вуличне освітлення: Житомир може
стати “першопрохідцем” в Європі
У наступному році Житомир має намір збільшити
кількість вуличних LED- світильників до 8600 і стати
першим містом у Європі, яке повністю перейде...
Міністри закордонних справ ГУАМ підписали
спільне комюніке
Міністри закордонних справ країн - членів Організації
за демократію і економічний розвиток (ГУАМ) - Грузії,
України, Азербайджану і Молдови

Точка зору
Ердоган в Україні: спершу економіка, а не
політика
Україні, щоби розраховувати на більшу політичну
підтримку Анкари, для початку, потрібно
відновлювати обсяги товарообігу З Туреччиною

Суспільство
9 жовтня. Пам’ятні дати
Сьогодні Всесвітній день пошти – міжнародне
професійне свято працівників поштового зв’язку.

Чемпіонат світу з гімнастики: Верняєв бере
«срібло» на брусах
Україна завоювала в Монреалі дві медалі: першу
http://ke.am/HShXJBHs4Wq
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медаль виборов Ігор Радивилов, у нього «срібло» в
опорному стрибку...

Українка встановила два світових рекорди з
пірнання
Українка Наталя Жаркова встановила два світові
рекорди з пірнання на глибину. Спортсменка
виборола дві золоті нагороди на чемпіонаті Європи...
Фільм про Сенцова номінували на міжнародну
премію Silver Eye-2017
Фільм про Олега Сенцова "Процес" російського
режисера Аскольда Курова номінували на
міжнародну премію Silver Eye-2017 як кращий...
Борис Акунін написав останній роман про
Фандоріна
Борис Акунін (Григорій Чхартішвілі) написав останній
роман із серії «Пригоди Ераста Фандоріна».

Польща вийшла на ЧС-2018
Наші сусіда стали 14-м фіналістом футбольного
чемпіонату світу.

Єгипет їде на ЧС-2018
«Фараони» вперше за 28 років потрапили на
футбольний мундіаль.

Сильний землетрус зафіксували в Тихому океані
Землетрус магнітудою 5,6 зафіксовано в Тихому
океані біля берегів острівної держави Тонга.

9 жовтня: народний календар і астровісник
Сьогодні Івана Богослова; хто не варт доброго слова
і чи йтиме тричі в січні дощ.
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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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