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ТОП
У Нью-Йорку відкрилася 74-та сесія
Генасамблеї ООН
У вівторок, 17 вересня, у штаб-квартирі ООН у
Нью-Йорку відбулося перше засідання 74-ї
сесії Генеральної асамблеї, яка триватиме рік.

Епіфаній зустрівся з Сущенком, Балухом та
іншими колишніми бранцями Кремля
Митрополит Київський і всієї України
Епіфаній у вівторок, 17 вересня, зустрівся з
визволеними нещодавно бранцями Кремля.

У поліції заявляють про єдину версію
пожежі в будинку Гонтаревої
У правоохоронців залишилася одна версія
пожежі у будинку ексголови Національного
банку України Валерії Гонтаревої - навмисний
підпал.

Саудівська Аравія готова довести
причетність Ірану до обстрілів НПЗ
Міноборони Саудівської Аравії обіцяє надати
докази, що атаки на її об'єкти нафтової галузі
вчинив Іран.

США посилили санкції проти оточення
Мадуро
Білий дім запровадив санкції проти 19
фізичних та юридичних осіб у Венесуелі,
пов'язаних з оточенням Ніколаса Мадуро, яке
причетне до розкрадання соціальної допомоги
населенню країни.

СВІТ
Джонсон виконає рішення суду щодо
призупинення роботи парламенту - ЗМІ
Голова уряду Британії Борис Джонсон виконає
рішення Верховного суду Великої Британії,
якщо той визнає незаконним припинення
роботи парламенту на п’ять тижнів.

Мін'юст США хоче засудити Сноудена за
його книжку
Міністерство юстиції США подало позов на
Едварда Сноудена за те, що він порушив
контракти зі спецслужбами, опублікувавши
цього тижня нову книжку.

ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити €126
тисяч учителям румунських шкіл у
Придністров'ї
Європейський суд з прав людини своїм
вердиктом зобов'язав РФ виплатити 126 тисяч
євро моральної шкоди вчителям та учням
чотирьох румунських шкіл Придністровського
регіону Молдови.

УКРАЇНА І СВІТ
ООН закликає знайти до початку зими $52
мільйони для Донбасу
До початку зими необхідно знайти $52
мільйони для забезпечення найбільш гострих
гуманітарних потреб на сході України, і ООН
закликає донорів активізувати зусилля з
наповнення Об’єднаного фонду гуманітарної
допомоги Україні.

Єльченко зустрівся з новою представницею
США при ООН Крафт
Після завершення першого засідання 74-ї сесії
Генасамблеї ООН постійний представник
України Володимир Єльченко поспілкувався з
новою представницею США в цій організації
Келлі Крафт.

Тейлор: Нинішніх санкцій проти Росії
замало
Тимчасовий повірений у справах США в
Україні Вільям Тейлор вважає, що нинішніх
санкції проти Росії недостатньо.

Пристайко і Помпео можуть зустрітися у
штаб-квартирі ООН
Міністр закордонних справ України Вадим
Пристайко очікує зустрічі з держсекретарем
США Майклом Помпео наступного тижня на
Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

УКРАЇНА
В Україні на обліку майже 370 тисяч
учасників бойових дій
За останніми даними Міністерства у справах
ветеранів, в Україні зареєстровано майже 370
тисяч осіб, які мають статус учасника бойових
дій.

Рябошапка: Переатестація прокурорів
триватиме до двох років
За результатами переатестації кількість
прокурорів в Україні має зменшитися, зазначає
Руслан Рябошапка.

Пристайко пояснив, чому Аваков
залишився в уряді
Рішення залишити Авакова в Кабміні було для
Зеленського непростим, переконаний міністр
закордонних справ Вадим Пристайко.

Гендерний прорив у ЗСУ: за десять років
жінок у війську побільшало в 15 разів
Кількість жінок-військовослужбовців у
Збройних Силах України з 2008 року
збільшилася в 15 разів.

НА ПЕРЕДОВІЙ
На Донбасі 11 ворожих обстрілів за добу,
один боєць загинув, двоє — поранені
У вівторок, 17 вересня, збройні формування
Російської Федерації та її найманці 11 разів
порушили режим припинення вогню.

СУСПІЛЬСТВО
18 вересня. Пам’ятні дати
Сьогодні виповнюється 90 років від дня
народження Алли Горської – української
громадської діячки, правозахисниці,
художниці, шістдесятниці.

Ветерани АТО/ООС і знамениті легкоатлети
України провели спільне тренування
Заняття відбулось у Києві на НСК
«Олімпійський».

Біля Бундестагу фінішував велопробіг з
України за участю незрячих
Велопробіг «Бачу! Можу! Допоможу!» на
тандемах за участю незрячих молодих людей,
який стартував 27 серпня в Івано-Франківську,
завершився 17 вересня в Берліні біля
Бундестагу.

Кількість мігрантів у світі перевищила 270
мільйонів
З 2010 року кількість мігрантів у світі зросла
на 51 мільйон, і більш ніж половина з них
мешкають лише в 10 країнах.

На Facebook з'явиться незалежна група
щодо скарг користувачів
Соціальна мережа Facebook повідомила
подробиці про незалежний спостережний
орган, якому користувачі зможуть
поскаржитися на неправомірне вилучення.

Дощ зі снігом і сильний вітер: де негода
"розгуляється" найбільше
В Україні у середу пройде невеликий дощ,
вітер до 15-20 м/с, температура вдень 10-15°.

18 вересня: народний календар і
астровісник
Сьогодні Захарії та Єлисавети; шукаємо жовте
листя горобини, кому не страшна нечиста сила
і якими будуть домашні обставини
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