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Топ новини
Доба в АТО: бойовики накрили мінометним
вогнем позиції ЗСУ під Павлополем
...у результаті бойових дій один український
військовий загинув, двох поранено, один зазнав
бойової травми.
У Конгресі США узгодили оборонний бюджет з
$350 млн для України
Комітети з питань Збройних сил США Палати
представників і Сенату затвердили "компромісний"
проект оборонного бюджету на 2018 фінансовий рік..
Напад на "Схеми": Радіо Свобода вимагає
з'ясувати причетність охорони Медведчука
Президент "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Том
Кент вимагає ретельного розслідування нападу на
журналістів програми "Схеми" в аеропорту "Київ".
Страшна ДТП в Пакистані: пасажирський автобус
впав з моста, десятки загиблих
Щонайменше 24 людини загинули і понад 50
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отримали поранення після того, як автобус в
Пакистані впав з моста в гірську ущелину біля...

У Колумбії спецслужби конфіскували рекордні 12
тонн наркотиків
У Колумбії спецслужби в ході операції "Агамемнон II"
вилучили у злочинців найбільшу в історії країни
партію кокаїну вагою 12 тонн.

Світ
Сирійська армія взяла під контроль останній
оплот ІДІЛ
Сирійська армія взяла під повний контроль місто
Абу-Кемаль, який є останнім оплотом
теругруповання "Ісламська держава" в країні.
ЄС вводить збройне ембарго проти Венесуели
Комітет постійних представників країн-членів ЄС 8
листопада погодив введення ембарго на поставки
зброї Венесуелі та обговорив перспективи
подальшого посилення санкцій.
Популярність Трампа в США продовжує падати
Трамп втрачає рейтинги, найбільше у сфері охорони
здоров'я та зовнішньої політики.

Скандал у Британії: міністр пішла у відставку
через зустрічі в Ізраїлі
Британський міністр із міжнародного розвитку Прити
Пател подала у відставку на хвилі скандалу,
пов'язаного з її неофіційними зустрічами...
Спецпредставник Франції передав послання
Путіну від Макрона
Спецпредставник Франції з питань відносин з Росією
Жан-П’єр Шевенман, який знаходиться з візитом у
Москві, передав послання президента Франції...
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НАТО створить два нових командних центри в
Європі
У Європі будуть створені два нових центри
планування та управління операціями НАТО.

У НАТО вирішили створити військовий Центр
кібероперацій
НАТО створить Центр щодо проведення
кібероперацій в рамках адаптації командної
структури альянсу.
Міноборони Молдови хоче виведення військ РФ
з території країни
Міністр оборони Молдови Еуджен Стурза
переконаний, що про нейтралітет країни не можна
говорити, поки на її території розквартировані...

Україна
Російські окупанти відпустили жінок, затриманих
на адмінкордоні з Кримом
... їхні чоловіки є фігурантами справи «Хізб утТахрір».

Досудове розслідування розстрілів на Майдані
близьке до завершення - Луценко
Найближчим часом буде завершено досудове
розслідування у справі про розстріли на Майдані в
2014 році щодо колишніх високопоставлених...
ГПУ виклала листи Ощадбанку та казначейства
про кошти Януковича і Ко
Генеральна прокуратура оприлюднила листи від
ПАТ «Ощадбанк» та Державної казначейської служби
України щодо надходження коштів, які належали...
Дипломатичний скандал: Сербія терміново
викликала свого посла з Києва
Голова МЗС Сербії Івіца Дачич викликав для
консультацій сербського посла в Україні Раде
Булатовича.
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США погодили фінансування проектів розвитку
демократії в Україні
Державний департамент США оголосив у середу
відкритий конкурс з фінансування проектів,
спрямованих на посилення свободи слова, ЗМІ та...

Точка зору
Голосування по Виборчому кодексу: 226-ту
кнопку натиснула рука Бога
«Випадково» прийнятий у першому читанні виборчий
кодекс запускає процес, якого давно чекала країна.
Але він буде складний – цей процес
ДТП на Оболоні: через 4 дні потому, або Не
впійманий – не вбивця
Укрінформ побував на місці смертельного інциденту:
все залишається, як було. Може, ми не там
винуватця шукаємо?

Суспільство
9 листопада. Пам’ятні дати
Щорічно 9 листопада, в день вшанування пам’яті
Преподобного Нестора Літописця, українці
відзначають День української писемності та мови.

Друга молодість „Старої фортеці”
У Тростянці на Сумщині з користю для міста
використовують історичну спадщину й активно
впроваджують сучасні практики самоврядування.

У населення США 42% всієї стрілецької зброї у
світі — Ягланд
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн
Ягланд вважає, що ігнорування фактів у сучасному
світі – не менша загроза, аніж розповсюдження...
Гокінг заявив, що Земля стане вогняною кулею
через 600 років
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Британський фізик-теоретик Стівен Гокінг попередив,
що в найближчі 600 років людство перетворить
планету Земля у вогняну кулю.

9 листопада: народний календар і астровісник
Сьогодні Нестора Літописця; пишемо радіодиктант,
єднаймося, не цураймося!
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