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✕

Штаб заявляє про загострення в АТО: 53 ворожих

обстріли за добу

У результаті бойових дій двоє українських воїнів

були поранені. Ще один військовий отримав

поранення унаслідок підриву.

Кількість жертв харківської ДТП зросла до шести

За кермом позашляховика, який влаштував

смертельну ДТП в Харкові, була 20-річна дівчина.

На Банковій показали розмову з нардепами-

мітингувальниками

Перший заступник глави АПУ Віталій Ковальчук

нагадав нардепам, які представляли інтереси

мітингувальників та прийшли на зустріч...

Київ висловив протест через продовження

арешту Павла Гриба

У МЗС висловили рішучий протест у зв'язку з

рішенням суду РФ продовжити арешт громадянину

України Павлу Грибу.
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На стадіоні в Канаді стався витік аміаку: троє

загиблих

Внаслідок витоку отруйного аміаку на льодовій арені

містечка Ферні у канадській провінції Британська

Колумбія загинули три людини.

Сильний вітер у Канаді "здув" з рейок два поїзди

Сильні вітри, що вирують у канадській провінції

Альберта, спричинили сходження з рейок двох

поїздів.

Британці запустили першу в світі вітрову

електростанцію на воді

Біля узбережжя Шотландії почала працювати перша

у світі плавуча вітрова електростанція Hywind

Scotland.

На півдні Ірану стався землетрус

У південній іранській провінції Керман стався

землетрус магнітудою 5,2.

Трибунал ООН оголосить вирок сербському екс-

генералу Младичу 22 листопада

Судді Міжнародного трибуналу ООН щодо колишньої

Югославії оголосять вирок сербському екс-генералу

Ратко Младичу, якого звинувачують...

Рада візьметься за виборчу систему й

депутатську недоторканність

Верховна Рада не планує у четвер розглядати проект

державного бюджету на 2018 рік.

У БПП обіцяють підтримати закон про скасування

недоторканності депутатів

Світ

Україна
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Фракція БПП голосуватиме за законопроект про

скасування депутатської недоторканності з 2020

року. Фракція підтримає і закон про створення...

Луценко розповів, що думає про мету протесту

під Радою

Генпрокурор Юрій Луценко висловив своє ставлення

до задекларованих цілей акцій протесту біля

Верховної Ради.

Злочинів щодо торгівлі людьми в Україні

побільшало втричі - поліція

За 9 місяців 2017 року поліція виявила 263 злочини,

пов'язані з торгівлею людьми.

АМКУ дозволив продаж активів російського

олігарха Дерипаски в Україні

Антимонопольний комітет дозволив трейдеру

Glenсore придбати частку в статутному капіталі

"Миколаївський глиноземний завод" та трьох інших...

В Україні хочуть відкрити центр досліджень

стресостійкості

Стресостійкість окремої людини і нації в цілому в

умовах воєнних дій на частині території України має

стати предметом вивчення науковців...

Що буває, коли Майдану дуже хочеться, але…

Укрінформ побував у Маріїнському парку та на

Грушевського, аби з’ясувати, наскільки це схоже на

Майдан

19 жовтня. Пам’ятні дати

Цього дня, у 1917 році, на Всеукраїнському з’їзді

Точка зору
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Вільного козацтва у Чигирині, делегати від п’яти

українських губерній і Кубані обрали своїм отаманом

Охматдит отримав обладнання для тестування на

туберкульоз і гепатити

Дитячий фонд ЮНІСЕФ за донорської підтримки

Американської торговельної палати в Україні

передав нове обладнання GeneExpert...

До Вашингтона прилетіли бігти марафон 10

поранених воїнів з України

Десять українських воїнів, які отримали поранення в

АТО і зараз проходять реабілітацію, прибули до

Вашингтона для забігів...

Калуш. Унікальні дзвони у місті солеварів

У Калуші виробляють третину всієї промислової

продукції Івано-Франківщини

Мінеральну воду в Трускавці зроблять платною

для курортників

Знаменита трускавецька «Нафтуся» стане платною

для курортників.

У Facebook з'явиться новий інтерфейс

У соцмережі Facebook буде додано нову стрічку

новин, у якій будуть сторінки та люди потенційно

цікаві для користувачів.

Японські вчені виявили на Місяці величезну

печеру

Знімки з місячного орбітального апарату Кагуя

показали, що на Місяці є печера протяжністю

близько 50 км.

19 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні Хоми; рахуємо білчині горіхи й ловимо

зайця.
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