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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

Топ новини
Бросьте сюда
Штаб: терористи гатять із мінометів і БМП,
поранений боєць АТО
Минула доба у районі проведення АТО завершилась
без докорінних змін в обстановці.

Кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії
зросла до 31
Кількість жертв лісових пожеж, що охопили північну
частину штату Каліфорнія, продовжує зростати.

Між США й Росією розгорівся новий
дипломатичний скандал - через прапори
Російські прапори зняли з будівель у Вашингтоні і
Сан-Франциско, в яких до початку вересня
працювали російські дипломати.
Закон про освіту: Клімкін сподівається, що в
Угорщині почули аргументи Києва
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
заявив, що провів відверту розмову із міністром
закордонних справ Угорщини Петером Сіярто...
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Справа Міноборони: під домашній арешт узяли
ще одного посадовця
Солом'янський суд Києва обрав запобіжний захід
директору департаменту держзакупівель і
матеріального забезпечення Міноборони...

Світ
Держдеп відповів на істерику Росії щодо
прапорів
Влада США з дотриманням усіх норм поваги до
державної символіки зняла прапори з будівель
колишніх дипустанов Росії...
США нададуть Україні зброю, але трохи згодом американський експерт
Рішення про надання Україні летальної зброї нині
перебуває в стінах Білого дому, й адміністрація на
чолі з президентом Трампом наразі відчуває...
США і Франція “блокуватимуть” канали
фінансування терористів
Міністр фінансів США Стівен Мнучін і міністр
економіки та фінансів Франції Бруно Ле Майре у
четвер погодили заходи щодо зміцнення...
Відразу двоє румунських міністрів залишають
крісла через корупційні справи
Віце-прем'єр уряду Румунії, міністр регіонального
розвитку Севіль Шайдех і міністр з європейських
фондів Делеговано Плумб подали прохання про...
Двом молдавським дипломатам “світить” по 12
років за корупцію
Антикорупційна прокуратура Молдови завершила
розслідування і передала в суд матеріали
кримінальної справи про корупцію...
Ізраїль слідом за США вирішив вийти з ЮНЕСКО
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху доручив
дипломатам почати підготовку виходу країни з
ЮНЕСКО, через кілька годин після рішення США.
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Україна
Українсько-польська ракетна система Stokrotka "мисливець” на дронів
В Україні на виставці "Зброя та Безпека" вперше
показали систему залпового вогню ZRN-01 Stokrotka.

Передові технології та інвестиції:
Укроборонпром запускає платформу GARDA
У рамках виставки "Зброя та безпека-2017" відбулась
науково-практична конференція...

Ситник: Ми втрачаємо темпи антикорупційних
реформ
Директор Національного антикорупційного бюро
України Артем Ситник вважає, що антикорупційні
реформи гальмують.
Ціни в 2018 році вже не ростимуть, як цьогоріч Прем’єр
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що на
сьогодні немає передумов для зростання цін.

ФСБ показала допит викрадених українських
прикордонників
Захоплених ФСБ РФ українських прикордонників Ігоря
Дзюбака та Богдана Марцоня дійсно утримують
спецслужби Росії.
Данилюк назвав "спекуляціями" розмови про
розірвання співпраці з МВФ
Міністр фінансів України Олександр Данилюк
підтвердив наміри України продовжувати виконання
програми МВФ з розширеного кредитування...

Точка зору
Герцог Альба і незалежність
http://ke.am/HbPxVfpbAWq
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Єдність Іспанії важлива для нас: Європа – наш щит, і
тріщини у ньому смертельно небезпечні для
української незалежності

Річард Талер: той, хто будь-кого примусить
купити будь-що
Нобелівський лауреат з економіки систематизував
давно відомий «секрет» маркетологів — саме за це і
був премійований
На межі з війною
Дніпропетровщина — область на межі з війною.
Саме через її вокзали бійці і нині їдуть на передову

Смерть на бігу
Чому люди помирають на марафоні та як захистити
своє життя під час занять бігом.

Суспільство
13 жовтня. Пам’ятні дати
Щороку цього дня з ініціативи ООН відзначається
Міжнародний день зі зменшення небезпеки лих.

ЄСПЛ відмовився розглядати скарги українських
чорнобильців
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у
Страсбурзі заявив, що не розглядатиме надалі понад
12 тисяч позовів українських чорнобильців.
МОЗ пропонує реформувати обіг донорської
крові
Міністерство охорони здоров'я представить на
затвердження уряду стратегію розвитку національної
системи крові, яка має врегулювати обіг...
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За участю Джамали стартує інформкампанія з
протидії торгівлі людьми
Національну інформаційну кампанію із протидії
торгівлі людьми за участю Джамали "Небезпеку
видно не одразу" розпочинає Міжнародна...
Археологи виявили в Єгипті обеліск віком
чотири тисячі років
Спільна франко-швейцарська археологічна
експедиція знайшла біля некрополя Саккара
фрагмент обеліск з граніту часів...
13 жовтня: народний календар і астровісник
Сьогодні святителя Михаїла; пильнуйте крокодила і
шукайте фею.

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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