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Світ

Україна

Точка зору

Суспільство

Топ новини
У Вінницькій області на повітря злітають
артилерійські склади
У Калинівці Вінницької області на 48 арсеналі військової
частини А1119 вибухають артилерійські склади.

Трамп: США готові до військового варіанту
вирішення проблеми КНДР
Президент США заявив, що його країна "повністю готова" до
ведення бойових дій проти Північної Кореї...

США ввели нові санкції проти Північної Кореї
Управління по контролю за іноземними активами (OFAC)
Міністерства фінансів США у вівторок оголосило про введення
чергових санкції проти КНДР, які охоплюють понад 30
юридичних та фізичних осіб.

Противагою дезінформації з РФ має стати
трансатлантична відповідь – Вершбоу
Країни Заходу все більше відчувають натиск дезінформації й
пропаганди з боку РФ...
http://ke.am/H9mHzGid20q
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Порошенко розповів, як примусити РФ
погодитися на миротворців на Донбасі
Підтримка усією світовою спільнотою резолюції про
розміщення на Донбасі миротворців ООН не залишить шансів
Росії ветувати її.

Влада ФРН стежить за справами Сущенка й
Умерова і займатиметься ними надалі - захист
Російський адвокат Марк Фейгін розповів про підтримку його
підзахисного керівництвом Німеччини

Канада поновить передачу Україні супутникових
зображень - Порошенко
Україна домовиться із Канадою про поновлення передачі
ЗСУ супутникових зображень RADARSAT-2.

Світ
Макрон пропонує масштабну реформу
Євросоюзу
Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 26 вересня,
у виступі перед студентами в паризькому університеті
Сорбонна запропонував масштабну реформу Європейського
Союзу до 2024 року.

Макрон закликав створити єдину армію ЄС
Президент Франції Еммануель Макрон закликав об'єднати всі
сили оборони країн ЄС в єдину армію союзу для більш
активної боротьби з тероризмом.

Сенатор США: Росія втручалась у вибори,
робитиме це й надалі
Російські спецслужби втручались у виборчу кампанію США та
інших країн західних демократій, в чому немає жодних сумнівів
попри заперечення Москви.
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Поліція візьме під контроль всі виборчі дільниці
Каталонії
Каталонська поліція візьме під контроль всі кабінки для
голосування перед каталонським референдумом про
незалежність.

Генсек ООН закликав кожну державу вимагати
ліквідації ядерної зброї
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш звернувся у
вівторок до держав-членів Організації із закликом вимагати
повного знищення ядерної зброї...

Уряд США узаконив збір даних із соцмереж
іммігрантів
Міністерство внутрішньої безпеки США застосувало заходи, які
дозволять урядовим структурам США збирати інформацію із
соціальних мереж на всіх іммігрантів.

Канада хоче завершити перемовини щодо
НАФТА якомога швидше
Канада налаштована якомога швидше завершити
перемовини про перегляд умов Північноамериканської зони
вільної торгівлі.

Трюдо відкритий до миротворчої місії в Україні –
Порошенко
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відкритий до
пропозиції України розмістити миротворців ООН на Донбасі.

Фріланд: Пропозиція РФ щодо миротворців ООН
в Україні неприйнятна
Канада вважає внесену Росією до Радбезу пропозицію по
розміщенню в Україні миротворців ООН неприйнятною.

Канада стурбована порушеннями прав людини у
Криму
Ситуація із дотриманням прав людини окупаційною
російською владою у Криму постійно погіршується.

Фракції бундестагу визначилися зі своїми
лідерами
У вівторок у Берліні відбулися перші засідання практично всіх
6 фракцій, які будуть представлені в новому бундестазі, і вони
визначилися зі своїми лідерами.
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Україна
АТО: бойовики 15 порушили "тишу", поранений
український боєць
Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення
АТО не зазнала суттєвих змін. Незаконні збройні формування
15 разів порушили перемир’я

Над місцем вибухів на Вінниччині закрили
повітряний простір
Украероцентру закрито повітряний простір в радіусі 50 км від
зони загорання, від поверхні до необмеженої висоти.

Із зони пожежі на території арсеналу поблизу
Калинівки евакуювали 22 тисячі жителів
Із зони пожежі на території арсеналу поблизу м. Калинівки
евакуювали 22 тисячі жителів.

"Укрзалізниця" змінила маршрути 14 поїздів
через вибухи у Калинівці
Унаслідок надзвичайної ситуації на військових складах у
Калинівці під Вінницею 14 потягів почали курсувати за
зміненим маршрутом.

Розстріл Майдану: суд продовжив арешт екс"беркутівцям"
Суд Києва продовжив запобіжний арешт п’ятьом колишнім
бійцям спецпідрозділу "Беркут", обвинуваченим у вбивствах
активістів Євромайдану в лютому 2014 року.

Точка зору
Макрон вибори у Сенат не програв. Просто він
ще не став Бонапартом
Правляча віднедавна у Франції партія президента Макрона
нібито програла довибори у Сенат. Втім, перед французьким
лідером стоять нагальніші проблеми

Курди як ніколи близькі до незалежності, якої
прагнули сотні років
Хоча цього ще не станеться ні завтра, ні післязавтра, але
http://ke.am/H9mHzGid20q
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процес вже, схоже, не зупинити...

Суспільство
27 вересня. Пам’ятні дати
Сьогодні у християн східного обряду свято Воздвиження, а у
світі відзначається Всесвітній день туризму.

Україна виборола п’яту медаль на «Іграх
нескорених»
44-річний ветеран АТО Вадим Свириденко здобув бронзову
медаль у змаганнях з веслування на тренажерах під час ІІІ
Ігор нескорених (Invictus Games), що тривають в Торонто.

Археологи розкопали в Єрусалимі стародавню
могилу з жабами
Вчені виявили поховання людини, поряд з яким знайшли
амфору зі скелетами обезголовлених жаб.

27 вересня: народний календар і астровісник
Сьогодні Хрестовоздвиження; у чому сила Хреста і чи варто
купувати павича.
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