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Суспільство

Топ новини
Добо в АТО: з настанням темряви бойовики
активізувалися на Луганському напрямку
За минулу добу бойовики 12 разів відкривали вогонь
по позиціях сил АТО... двоє наших захисників були
пораненні, ще двоє отримали бойові травми.
Не менше 10 осіб стали жертвами лісових пожеж
у Каліфорнії
В результаті лісових пожеж, що охопили кілька округів
американського штату Каліфорнія, загинули не
менше 10 осіб.
Генсек Ради Європи заявив про важливість
єдності Іспанії
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн
Ягланд наголосив на важливості єдності Іспанії та
висловив сподівання, що рішення щодо Каталонії...
Україна і Туреччина домовилися довести
товарообіг до $10 мільярдів
Україна і Туреччина домовилися якнайшвидше
вивести обсяг товарообігу на рівень $10 млрд.
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Японія запустила супутник зв'язку для створення
аналога GPS
У Японії відбувся запуск четвертого за рахунком
супутника зв'язку Michibiki.

Світ
У Бразилії літак впав на будинок: загинули три
людини
В результаті аварії легкомоторного літака в
бразильському штаті Сан-Паулу загинули три
людини.
Ердоган прокоментував візовий скандал зі США
Туреччина буде діяти у своїх відносинах зі США на
принципах взаємності.

Трамп висунув умови щодо нової імміграційної
політики США
Адміністрація президента США Дональда Трампа
оприлюднила список вимог щодо імміграційної
політики країни.
Британія може бути незалежною торговою
країною і без угоди з Брюсселем - Мей
Велика Британія може функціонувати як незалежна
торгова держава після Brexit, навіть якщо не буде
досягнуто торговельної угоди з Брюсселем.
Франція за два роки прийме 10 тисяч легальних
мігрантів
У найближчі два роки Франція пустить в країну 10
000 легальних мігрантів. В Африці будуть відкриті
спеціалізовані імміграційні центри.
Південна Корея "запасає" графітові бомби на
випадок війни на півострові
Південна Корея готова до розгортання графітових
бомб, також відомих як "затемнювальні бомби", що
паралізують електростанції КНДР у випадку...

http://ke.am/HUsHae0d28q

2/7

10.10.2017

Єдина країна - Україна і світ 10.10.17

Сестра Кім Чен Ина зайняла новий пост у
правлячій партії КНДР
Сестра лідера КНДР Кім Чен Ина - Кім Е Чен зайняла
нову посаду в правлячій партії країни, тепер вона
зможе брати участь у вирішенні...

Україна
Росія повинна негайно звільнити Павла Гриба представництво ЄС в Україні
Представництво ЄС в Україні очікує негайного
звільнення українця Павла Гриба та всіх інших
українських громадян, незаконно затриманих...
Тетерук розповів про поправки до закону про
особливий статус ОРДЛО
Народний Фронт пропонує передбачити в законі про
особливий статус ОРДЛО механізм верифікації
звільнених територій на Донбасі за допомогою...
Ірина Луценко: У законопроект про реінтеграцію
ОРДЛО внесуть правки щодо Криму
У законопроект про реінтеграцію окупованих
територій будуть внесені правки, зокрема, щодо
деокупації Криму.
Без закону про Донбас із РФ могли зняти санкції Герасимов
Керівник фракції БПП Артур Герасимов зазначив, що
18 жовтня міг відкритися шлях для зняття санкцій з
РФ, але цього не відбудеться завдяки...
НБУ та Мінфін реструктуризували 220 мільярдів
держборгу
Національний банк та Міністерство фінансів
завершили репрофайлінг облігацій на 220 млрд
доларів.
РФ може видати замовника вбивства
Вороненкова - екс-депутат Держдуми
Росія може видати українській владі замовника
вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса
Вороненкова Володимира Тюріна.
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Порошенко звільнив заступника голови Служби
зовнішньої розвідки
Президент Петро Порошенко звільнив Павла
Пашковського з посади заступника Голови Служби
зовнішньої розвідки України.
Україна і Туреччина підписали низку угод про
співпрацю
Президент України Петро Порошенко та Президент
Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган за
результатами 6-го засідання Стратегічної ради...
Україна в ООН: Росія створює умови для
посилення бойових дій на Донбасі
Скупчення військ та важкої бронетанкової й
артилерійської техніки РФ біля контактної лінії на
сході України свідчить про те, що Росія готова до...

Точка зору
Україна — Хорватія: перший досвід “паспортного
контролю”
На футбол тепер пускатимуть за іменними
квитками? Але, як виявилося, поки що ані
спекулянтів, ані хуліганів цим не налякати.
«Пальне» на один тайм і рік на узбіччі
Збірна України програла Хорватії і пропустить
ЧС-2018.

«Іхтамнєт»: ювілейний кейс України
Саме Україна знайшла та задокументувала те, про
що всі знали – у Володимира Путіна є приватна армія

Сталін-лайт досяг пенсійного віку
Ювілей Путіна - це привід проаналізувати, до чого
доводить влада, коли до неї приходять неадекватні
люди із мисленням та ідеями минулого.

http://ke.am/HUsHae0d28q

4/7

10.10.2017

Єдина країна - Україна і світ 10.10.17

Чому відставили миколаївського мера?
Миколаїв знову «прославився», цього разу імпічментом наймолодшому мерові обласного
центру

Як живеться фермеру в Європі? Пільги, кредити
й нові ринки
Попри твердження роспропу про європейські збитки
через санкції до РФ, експорт продовольства з країн
ЄС зростає.

Суспільство
10 жовтня. Пам’ятні дати
Цього дня народилась Атена Пашко, відома поетеса,
громадській діяч, учасниця українського
правозахисного руху.

Україна програла Хорватії і не виступить на
чемпіонаті світу з футболу
Національна збірна України з футболу
поступилася команді Хорватії (0:2) у матчі
заключного, 10-го туру відбіркового циклу ЧС-2018...
Ісландія та Сербія вийшли на ЧС-2018
Збірна Ісландії вперше в історії потрапила на
футбольний мундіаль.

«Петриківка» – мистецтво вільних людей
У селищі Петриківка ніколи не було кріпацтва,
давніше тут розташовувалися зимівники козаків

В Атлантичному океані сформувався 15-й в
цьому сезоні шторм
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В Атлантичному океані сформувався тропічний
шторм "Офелія", п'ятнадцятий в цьому сезоні.

10 жовтня: народний календар і астровісник
Сьогодні Калістрата; банан супроти яблука і вдача
на боці сміливого.

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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