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Топ новини
Ескалація в АТО: 41 обстріл за добу, біля Пісків
поранений український воїн
Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО
обстановка продовжила загострюватись.

У Каліфорнії вирують лісові пожежі - кількість
загиблих зросла до 21
За підтвердженими даними, щонайменше, 21
людина загинула внаслідок масштабних пожеж у
північній частині американського штату Каліфорнія...
Мадрид дав Каталонії 5 днів на "визначення із
незалежністю" – AFP
Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой дав лідеру
Каталонії Карлесу Пучдемону п'ять днів, щоб
уточнити його позицію щодо незалежності автономії.
Кулеба про резолюцію ПАРЄ щодо росіян: Це
удар, а не нокдаун
Підтримана в ПАРЄ резолюція, що має на меті
зняття з Росії політичних санкцій, не дає росіянам
жодних гарантій.
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Світ
Вашингтон домовиться з Токіо й Сеулом, як
протидіяти Ким Чен Ину
Вашингтон відправляє свого офіційного
представника до Токіо і Сеула з метою обговорення
актуальної ракетно-ядерної загрози з боку...
Маккейн і Кардін вимагають від Трампа не
тягнути з новими санкціями проти РФ
Впливові американські сенатори, республіканець
Джон Маккейн і демократ Бен Кардін оприлюднили
публічне звернення до адміністрації Трампа...
Міжнародні відносини нині найбільш непевні за
останні 70 років - Фріланд
Міжнародні відносини нині перебувають у найбільш
непевному стані з часів Другої світової війни.

Румунія відмовила "рупору Кремля" РТР у
ліцензії
Румунська Національна рада з телебачення і радіо
відмовила у видачі ліцензії на мовлення на території
країни російському телеканалу РТР.
Трамп хоче призначити міністром експерта
Білого дому з кібербезпеки
Президент США Дональд Трамп має намір висунути
на посаду міністра внутрішньої безпеки США Кірстієн
Нільсен, яка вважається експертом у питаннях...

Україна
Затримання в Бахчисараї: окупанти присудили
штрафи дев'ятьом активістам
У Бахчисараї підконтрольний Кремлю суд присудив
адміністративні штрафи в розмірі від 10 тисяч до 20
тисяч рублів дев'ятьом активістам, яких затримали...
СБУ оприлюднила особисті дані сербських
http://ke.am/HZGLYBmlAGq
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найманців з “Вагнера”
СБУ оприлюднила особисті дані сербських
найманців, які брали участь у бойових діях проти сил
антитерористичної операції на Донбасі у складі...

НАЗК просять перевірити "тіньові доходи" 21
партії
Комітет виборців України закликав Національне
агентство з питань запобігання корупції перевірити
21 політичну партію на предмет...
Гройсман їде перевірити ремонт доріг у трьох
областях
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман перевірить
стан виконання ремонтних робіт на автошляхах у
Київській, Черкаській та Кіровоградській областях.
Зброя для України: в уряді кажуть, що рішення
Трампа “не за горами”
У США на високому політичному рівні підтримують
рішення про надання Україні летальної зброї.

ПАРЄ прийняла резолюцію, яка має зняти
політичні санкції з Росії
Парламентська асамблея Ради Європи переважною
більшістю голосів затвердила рішення, яке має на
меті зняття політичних санкцій з РФ.

Точка зору
Захід продовжує шукати діалогу з РФ, навіть
шляхом здачі України - учений
Центрально-Східна Європа стає полем геополітичної
битви, яку веде Путін з метою збільшити свій вплив
на всю Європу. Свідченням тому, зокрема, є і виступ
Каталонія: незалежність на референдумі не
здобувається
Сучасна цивілізована Європа реагує на прагнення
нації до самовизначення так само, як сто чи двісті
років тому
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Не так важливо, кого обрали Президентом ПАРЄ,
скільки те, хто їм не став
Стелла Кіріакідес вивчала психологію, писала наукові
роботи та захищала права дітей. Але досі не
згадувала агресію Росії
Виступ Порошенка на пленарному засіданні ПАРЄ
У середу, 11 жовтня, Президент України Петро
Порошенко виступив на пленарному засіданні ПАРЄ
у Страсбурзі.

Чому Шевченко повинен залишитися
Перший аргумент на користь головного тренера
збірної – здобутий досвід у відборі на ЧС-2018.

Суспільство
12 жовтня. Пам’ятні дати
Сьогодні у світі відзначається Всесвітній день зору та
головне свято іспаномовного світу – День іспанської
нації.

День захисника України у фактах. Інфографіка
З 14 жовтня 2014 року українці вшановують своїх
бійців, військові традиції та героїчні подвиги народу.
Цей день офіційно визначено святковим...

Паспортний апокаліпсис скінчився
Черги за «біометрикою» практично зникли, проте
отримати паспорт швидше, ніж за місяць, поки що не
вдасться

«Поки нам недоступний Марс, ласкаво просимо в
Кривбас!»
Чи знаєте ви, що таке промисловий туризм? Якщо ні,
на Дніпропетровщині розкажуть і покажуть
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NASA зробить "піддослідним" астероїд, що
летить до Землі
Астероїд завбільшки з будинок, який пролетить повз
Землю 12 жовтня, допоможе науковцям NASA
випробувати систему спостереження...
Найбільший у світі радіотелескоп відкрив шість
пульсарів
Дослідники з Китаю за допомогою найбільшого в світі
радіотелескопа із заповненою апертурою FAST
вперше виявили 6 пульсарів, які є надважкими...
Користувачі в усьому світі фіксують збої у
Facebook та Instagram
Користувачі соціальних мереж Facebook та Instagram
по всьому світу повідомляють про збої у їх роботі.

У Таїланді за куріння на пляжах саджатимуть до
в'язниці
Таїланд запроваджує заборону курити на пляжах.
Порушникам закону загрожуватиме до року
ув'язнення.
12 жовтня: народний календар і астровісник
Нині Феофана Милостивого; чи врятує світ альтруїзм
і чи варто влаштовувати сьогодні свято власному
шлунку.
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