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Топ новини
АТО: бойовики обстріляли Водяне й Талаківку із
82-мм мінометів
Обстановка у районі проведення АТО й надалі
залишалася напруженою... загинули 2 і отримали
поранення 3 українських захисників
Порошенко привітав нового президента
Бундестагу
Президент України Петро Порошенко привітав
Вольфганга Шойбле з обранням на посаду
президента німецького Бундестагу.
Смоленська катастрофа: росіяни вирізали зі звіту
запис, що вказує на вибух
Момент надзвичайно різкого зростання тепла, який
зареєстрував датчик температури в літаку
президента Лєха Качинського, виявлено...
Загроза КНДР: Україна і США обговорили ядерну
стратегію
Сполучені Штати і Україна обговорили реалізацію
ефективного нерозповсюдження ядерної зброї, а
також виконання відповідних рішень...
http://ke.am/IkNU5VyMuOq
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Міграційна служба має підстави для видворення
Саакашвілі з України
Державна міграційна служба України заявляє, що має
підстави для видворення з України колишнього
президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил"...

Світ
Послідовна політика санкцій має "витурити" РФ
із Донбасу і Криму - Дуда
Санкції повинні призвести до того, що Росія
залишить окуповані Луганськ та Донецьк, а також
завершить окупацію Криму.
Прем’єр Італії готовий обговорити розширення
автономії двох регіонів
Італійський уряд готовий розпочати переговори з
двома регіонами - Ломбардією і Венето, які
проголосували за розширення автономії.
Сирійське питання в ООН: український дипломат
сказав, хто крім Росії голосував проти
Російська делегація у вівторок цілком прогнозовано
заблокувала проект резолюції Ради безпеки ООН
щодо продовження ще на рік мандату...
Меркель просять "залишитися біля керма" до
формування нового уряду
Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер
Штайнмайєр подякував уряду канцлера Ангели
Меркель за роботу і попросив його продовжити...
Сі Цзіньпін обраний генсеком ЦК Компартії Китаю
Центральний комітет Комуністичної партії Китаю 19го скликання на пленумі переобрав Сі Цзіньпіна
генеральним секретарем ЦК КПК.

У Конгресі почали розслідування щодо "уранової
угоди" з РФ часів Обами
У Конгресі США, обидві палати якого контролюються
республіканцями, ініційовано розслідування щодо
так званої "уранової угоди" з Росією...
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Канада просить США не роздавати візи будькому
Канада попросила США уважніше ставитися до
оформлення віз, аби уникнути зловживання ними.

Україна
Коханівського відпустили з суду до завтра
Суд оголосив перерву у справі Миколи Коханівського
до 25 жовтня на прохання його адвокатів.

ГПУ направила до Росії запит щодо замовника
вбивства Вороненкова
Генпрокуратура України спрямувала до Російської
Федерації запит на вручення підозри Володимиру
Тюріну.
У МЗС взялися шукати в Росії двох зниклих
українців
Українські дипломати шукають у Росії двох туристів із
України, які подорожували автостопом із Грузії.

Україна в Doing Business піднялася на 76 місце Порошенко
Україна піднялася на 76 позицію в рейтингу Doing
Business.

Точка зору
Місто, що не відбулося, але обов'язково
відбудеться
Як сьогодні живеться новодонецьким? Про це
розповідає наш проект "Сім днів у регіоні" - з
Донеччини
А їздити по-новому не пробували?
Нема чого кивати на катастрофічні наслідки низької
http://ke.am/IkNU5VyMuOq
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дорожньої безпеки, коли уявні «Зайцеви» і
«Толстошеєви» сидять в нас самих

ХІХ з'їзд китайських комуністів. Як він змінить
Піднебесну і світ?
Експерти про формулу успіху Китаю - реформи,
боротьбу з корупцією, мир із сусідами

Кріштіану Роналду: незламний Нарцис і геній
футболу
Форвард мадридського «Реалу» вп'яте став кращим
футболістом світу.

Суспільство
25 жовтня. Пам’ятні дати
Сьогодні Європейський день правосуддя.

Ярмоленко забив м’яч за «Боруссію» в матчі на
Кубок Німеччини
Це вже третій гол українця за нову команду.

Twitter змінює правила розміщення політичної
реклами
Соціальна мережа Twitter оголосила про зміни, які
торкнуться розміщення політичної реклами.

Саудівська Аравія збудує інноваційне місто за
$500 мільярдів
Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн
Салман Аль Сауд оголосив про плани побудувати
нове інноваційне місто вартістю 500 млрд доларів...
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25 жовтня: народний календар і астровісник
Сьогодні Андрона; куди ховає лапку голуб і чи час
гори вернути.
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