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Топ новини

Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

Топ новини
Президент і Прем’єр привітали Меркель із
перемогою на виборах
Президент України Петро Порошенко та Прем’єр-міністр
володимир Гройсман привітали канцлера Німеччини Ангелу
Меркель з перемогою її партії на виборах до бундестагу.

Україна завоювала першу медаль на Іграх
нескорених-2017
Рахунок нагородам збірної України на ІІІ Іграх нескорених
(Invictus Games) в Торонто (Канада) відкрив 29-річний офіцер
Національної поліції Сергій Торчинський з Луцька.

Антидопінгове агентство США вимагає
відсторонити Росію від Олімпіади-2018
Президент Американського антидопінгового агентства
(USADA) Тревіс Тайгарт закликав МОК усунути спортсменів з
Росії від участі в Олімпіаді-2018 в Пхечхані.

ФСБ затримала батька російського блогера,
який втік в Україну від переслідувань
У Росії в Новочеркаську затримали батька блогера Сергія
Білогвардійця, який переїхав в Україну через переслідування
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в РФ.

Світ
Трамп підписав новий антиміграційний указ
Президент США Дональд Трамп підписав новий
антиміграційний указ, що обмежує в'їзд до Сполучених Штатів
громадянам восьми країн.

Іракські курди відмовляються скасувати
референдум про незалежність
Лідер курдської автономії в Іраку Масуд Барзані знову заявив,
що не має наміру скасовувати так званий референдум про
незалежність регіону від Іраку.

Меркель уже готова формувати новий уряд
Канцлер ФРН Ангела Меркель, коментуючи попередні
результати виборів у бундестаг, заявила про готовність
сформувати новий уряд Німеччини.

У Сирії загинув російський генерал, який воював
на Донбасі
У сирійській війні загинув ще один російський військовий –
генерал-лейтенант Валерій Асапов.

В Африці загинули від вибуху троє миротворців
ООН
На заході Малі прогримів вибух на шляху пересування конвою
миротворців ООН.

У Вільнюсі пройшов Марш миру - проти агресії
РФ
У столиці Литви в неділю центральним проспектом пройшов
Марш миру, спрямований «проти агресивних воєнних дій Росії,
КНДР та інших країн».

Канадські й українські депутати можуть створити
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спільну раду
Канадським та українським депутатам необхідно створити
Міжпарламентську координаційну раду, аби на постійній
основі проводити консультації.

Україна
Доба в АТО: 22 ворожих обстріли, поранені двоє
українських воїнів
Ввечері і вночі у районі проведення АТО знову було не
спокійно.

Угорський міністр хоче зустрітися з Гриневич
через закон України про освіту
Керівник Міністерства людських ресурсів Угорщини Золтан
Балог в офіційному листі до Лілії Гриневич попросив про
особисту зустріч із міністром освіти й науки України...

Вища рада правосуддя звільнила лише 10%
суддів, які "душили" Майдан
Вища рада правосуддя фактично звільнила лише 10% від усіх
суддів, які під час Майдану виносили рішення з очевидними
ознаками свавільності.

Прикордонники порахували, що завдяки
Інтерполу спіймали тисячі бандитів
З початку 2017 року українські прикордонники виявили 1 696
осіб, які перебували у розшуку Інтерполу.

Точка зору
Хто уміє гриби збирати, любить їх і їсти
Закарпатці кажуть, що гриб треба домалювати на гербі
області

Божевільний Армагеддон на шаховому Кубку
світу
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Півфінал Кубка світу з шахів у Тбілісі виявив двох учасників
Претендентського турніру-2018.

Суспільство
25 вересня. Пам’ятні дати
Сьогодні 85 річниця від дня народження Анатолія
Солов’яненка всесвітньо відомого українського оперного
співака.

Аваков у Торонто презентував книгу про
добробати
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков презентував
англійський переклад другого доповненого видання книги
«Добробати.

"Петля смерті": на італійському авіашоу
розбився винищувач, пілот загинув
В італійському місті на авіашоу розбився винищувач
Eurofighter Typhoon. Пілот не впорався із виконанням "петлі
смерті", не вийшов із піке і впав у море на очах у глядачів.

На ЧАЕС у ядерному сховищі хазяйнують роботи
Ядерне паливо у новому сховищі на Чорнобильській АЕС
сортують роботи, яких уже “приручили” енергетики.

Львовом пройде вуличний театральний
фестиваль
Театральний фестиваль «Золотий Лев на вулиці» пройде у
Львові з 30 вересня по 3 жовтня.

25 вересня: народний календар і астровісник
Сьогодні Автонома; чи варто починати «серйозну» розмову і
коли народжується більше дітей.
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