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Топ новини
Вибухи у Калинівці: хроніка подій
У Калинівці 26 вересня на складах озброєння виникла
пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Із зони
можливого ураження евакуйовано близько 30 тисяч осіб.

Сьогодні набуває чинності новий закон про
освіту
Сьогодні в Україні набуває чинності закон "Про освіту", який
викликав хвилю протесту з боку Угорщини та Румунії.

Позицію Китаю щодо миротворців на Донбасі
неправильно зрозуміли - посол
Китай підтримує усі варіанти, які сприяють політичному
врегулюванню ситуації в Україні....

Польща і Фінляндія спільно протидіятимуть
гібридним загрозам
Варшава і Гельсінкі підписали рамкову угоду про співпрацю в
оборонній сфері, що передбачає співпрацю щодо протидії
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кіберзагрозам та гібридним викликам.

Палестина увійшла до складу Інтерполу
Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол)
оголосила про те, що до її складу увійшли два нові учасники «держава Палестина і Соломонові острови».

Гутерріш підтримав зусилля з урегулювання в
Нагірному Карабаху
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив свою
підтримку зустрічі в Нью-Йорку учасників Мінської групи ОБСЄ
з урегулювання Нагірно-Карабахського конфлікту.

Іракські курди проголосували за незалежність
Населення іракського Курдистану переважною більшістю
проголосувало за незалежність під час референдуму, який
відбувся у понеділок.

Світ
Бойовики "Талібану" цілились у літак Меттіса, що
приземлився в Кабулі - ЗМІ
Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан"
заявляють, що ціллю їхніх ракет був літак міністра оборони
США Джеймса Меттіса.

У Трампа хочуть ще більше урізати квоту для
біженців в США
Нинішня адміністрація Білого дому офіційно запропонує
Конгресу квоту на прийом лише 45 тис. біженців у 2018
фінансовому році...

Туреччина обстріляла базу курдів в Іраку: 13
загиблих
Турецька авіація обстріляла базу курдів на півночі Іраку.

Шидло: Польща не скасує санкції проти РФ до
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виконання нею “Мінська”
Варшава не відмінить санкції проти Москви доти, доки Росія
не виконає Мінських домовленостей.

Польща не прийматиме ісламських іммігрантів заступник глави МЗС
Польща не прийматиме біженців з півдня, попри
зобов'язання попереднього польського уряду це зробити.

Спікер парламенту Молдови вибачився перед
Румунією за висловлювання Додона
Голова парламенту Молдови Андріан Канду вибачився перед
керівництвом парламенту Румунії за гострі висловлювання
президента Ігоря Додона на адресу румунів.

Трамп запропонував скоротити податки в США
Президент США Дональд Трамп озвучив у середу план
податкової реформи...

Франція наступного року хоче збільшити витрати
на безпеку
Французький уряд представив в середу, 27 вересня, проект
бюджету на 2018 рік, в якому планується збільшити витрати
на безпеку, освіту і наукові дослідження.

У Кишиневі закликали утриматися від спекуляцій
навколо Закону «Про освіту»
Надзвичайний і Повноважний посол України в Молдові Іван
Гнатишин закликав утриматися від коментарів і спекуляцій
навколо прийнятого в Україні Закону «Про освіту».

Кримські татари Канади вимагають звільнити
Умерова
Кримськотатарська діаспора Канада засудила політично
мотивоване рішення Сімферопольського суду стосовно
позбавлення волі Ільмі Умерова.

Amnesty International засудила вирок Ільмі
Умерову
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International
назвала вирок Ільмі Умерову новим наступом російської
влади на фундаментальні права людини і свободи в
анексованому Криму.
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Євродепутати здивовані підписанням
українського закону про освіту
Депутати Європарламенту здивовані тим, що Президент
України підписав закон про освіту, не дочекавшись висновків
Венеціанської комісії.

Україна
Доба в АТО: 15 обстрілів, бойовики гатять із
мінометів
Минулої доби російсько-терористичні угруповання 15 разів
обстрілювали позиції сил АТО, українські військовослужбовці
9 разів відкривали вогонь у відповідь. Втрат немає.

Жадан презентував у Києві новий роман про
війну на Донбасі
У київському Будинку кіно відбулася презентація нового
роману Сергія Жадана "Інтернат".

Фейгін розповів про подальші плани адвокатів
Умерова
Марк Фейгін повідомив про подальші дії команди адвокатів
заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу
Ільмі Умерова у зв'язку з оскарженням його вироку.

Пожежа біля Калинівки коштувала Україні
близько $800 млн - нардеп
Держава зазнала збитків на суму в 800 мільйонів доларів у
результаті детонації боєприпасів на складах під Калинівкою у
Вінницькій області.

Україна закликала генсека ООН посприяти
звільненню Сущенка
Володимир Єльченко направив генсеку Організації
офіційного листа з проханням поширити його як офіційний
документ порядку денного Генасамблеї та Ради безпеки
ООН.

До Павла Гриба перестали пускати українських
консулів
Українські консули не змогли отримати 27 вересня дозвіл від
російських властей на відвідування Павла Гриба...
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Точка зору
Вибухи на військових складах: від 3 до 188 тисяч
тонн снарядів
Укрінформ узагальнив статистику надзвичайних
подій у місцях зберігання боєприпасів...

Тилігул. Лиман, солоніший за Чорне море
На території Тилігульського лиману реєструють 275 видів
птахів, з них під охороною держави перебуває 49 видів...

Суспільство
28 вересня. Пам’ятні дати
Сьогодні у світі відзначається Всесвітній день моря та
Всесвітній день боротьби зі сказом.

Помер засновник журналу Playboy Х'ю Хефнер
Засновник чоловічого журналу Playboy Х'ю Хефнер
помер на 92-му році життя.

Трамп звинуватив Facebook і ЗМІ у змові проти
нього
Президент США Дональд Трамп звинувачує Facebook і ЗМІ у
змові проти нього.

28 вересня: народний календар і астровісник
Сьогодні Микити; чи запасатися олією і як довго лунатиме
«Ода до радості».
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