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Топ новини
Бойовики обстріляли сили АТО під Троїцьким із
120-мм мінометів та РСЗВ
...обстановка у районі проведення АТО й надалі
залишалася напруженою, внаслідок бойових дій
отримав поранення один військовослужбовець.
У Києві стався потужний вибух, поранений
нардеп Мосійчук
З місця події із тілесними ушкодженнями "швидкі"
забрали п'ятьох осіб, дорогою до лікарні помер один
із постраждалих.
Порошенко подзвонив Чийгозу й Умерову: Ми
все одно повернемо Крим
Президент Петро Порошенко телефоном поговорив зі
звільненими українськими і кримськотатарськими
громадськими діячами...
Україна готова пристати на вимоги Канади щодо
безвізу - Климпуш-Цинцадзе
Україна готова розглянути вимоги Канади, виконання
яких дозволить домогтися скасування віз. Про це під
час слухань у парламенті Канади заявила...
http://ke.am/ImQ8jnTIyWq
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Конференція Україна-НАТО щодо гібридних
загроз відкривається у Варшаві
Платформа практичної співпраці щодо протидії
гібридним загрозам Україна-НАТО запрацює у
четвер, 26 жовтня, у Варшаві.

Світ
У Пхеньяні прокоментували заяву про
випробування ядерної зброї в атмосфері
Високопоставлений чиновник КНДР Рі Йон Піл заявив,
що потрібно буквально сприймати погрози його
країни щодо випробування ядерної зброї...
Трамп розкритикував Росію за бездіяльність у
питанні КНДР
Президент США Дональд Трамп розкритикував Росію
за стримування зусиль США, спрямованих на те, щоб
примусити Північну Корею позбутися ядерної зброї.
Конгрес США запроваджує санкції проти урядів,
що підтримують Хезболлу
Нижня палата американського Конгресу у середу
прийняла резолюцію із закликом до країн ЄС визнати
угруповання "Хезболла"...
Трамп: Досьє проти мене коштувало замовникам
$6 мільйонів
Президент США Дональд Трамп звинуватив своїх
політичних опонентів у тому, що вони витратили $6
млн на збір скандального досьє...
Постпреда США в ООН евакуювали від
розлюченого натовпу в Африці
Високопоставлений американський дипломат, яка
представляє Сполучені Штати в ООН, Ніккі Гейлі
була терміново евакуйована з табору...
Зливи в Болгарії забрали життя чотирьох людей
Повінь, що виникла в Бургаській області Болгарії
унаслідок злив, забрала життя чотирьох людей.
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Штайнмайєр назвав українську тему "відкритою
раною" у відносинах із Москвою
Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер
Штайнмаєр вважає анексію Криму і агресію проти
України фактором, що перешкоджає нормалізації...

Україна
Вибух у Києві розслідують як теракт - радник
Авакова
Служба безпеки України розслідує вибух у Києві, який
кваліфікували як терористичний акт.

Кіберполіція знайшла в коді вірусу BadRabbit
відсилання до “Гри престолів”
Кіберполіція розповіла подробиці дії вірусушифрувальника “BadRabbit”, який використали
хакери для масштабної кібератаки 24 жовтня.
Джемілєв розкрив подробиці звільнення
керівників Меджлісу. Хронологія подій
Домовленість про звільнення заступників голови
Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова
та Ахтема Чийгоза була досягнута 6 жовтня...
Мовне питання: експерти Венеціанської комісії
їдуть до України
Міністр освіти та науки Лілія Гриневич зустрінеться з
представниками Венеціанської комісії на початку
листопада з приводу мовної статті закону...
Україна позивається до Євросуду проти РФ через
викрадення дітей на Донбасі
Україна подала до Європейського суду з прав
людини (ЄСПЛ) правову позицію за позовом проти
Росії, пов'язаному з подіями в Донбасі в 2014 році.

Точка зору
Універсальний Каладзе: футболіст, бізнесмен,
міністр, мер Тбілісі…
http://ke.am/ImQ8jnTIyWq
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Новий мер грузинської столиці для киян – людина не
чужа. І тому, що колись він грав за «Динамо», і
тому, що в Києві мер – теж спортсмен

Загальна сума - одразу півмільйона – вказана в
декларації депутата. Теорія ймовірності нервово
смалить у куточку…
Загальна сума - одразу півмільйона – вказана в
декларації депутата. Теорія ймовірності...
Оновлена Донеччина. Де Україна - там модерно
Через 10 років на території Донецької області,
підконтрольній Україні "справді буде Європа".
Частина І. Освіта, послуги, житло, медицина

Суспільство
26 жовтня. Пам’ятні дати
Сьогодні день пам’яті Ігоря Сікорського, одного з
найвідоміших авіаконструкторів і авіабудівників світу
українського походження, засновника однойменної
американської вертольотобудівної фірми.
У США помер один із перших виконавців рок-нролу
У США помер відомий музикант Фетс Доміно,
справжнє ім'я якого Антуан Домінік Доміно. Він
вважається одним з основоположників рок-н-ролу.
У пошуках казкових караванів
Де є найменша в Україні гімназія і де Махно міг
заховати свої скарби?

26 жовтня: народний календар і астровісник
Сьогодні Веніаміна; граки відлетіли і небо в алмазах.
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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.
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