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Точка зору

Суспільство

Топ новини
Доба в АТО: на Луганському напрямку бойовики
застосовують 120-мм міномети
За минулу добу бойовики 16 разів відкривали вогонь по
позиціях сил АТО.

У Сенцова в колонії РФ почались проблеми із
серцем - адвокат
Український режисер, політв’язень Кремля Олег Сенцов,
перебуваючи у колоніях РФ, сильно схуд, погано
харчувався. Також у нього почалися проблеми із серцем.

"Тиша" на Донбасі та безпека населення: Сайдік
розповів про зустріч у Мінську
Питання дотримання режиму припинення вогню на
Донбасі були головними на сьогоднішніх переговорах у
Мінську.

Трамп: Ми не дозволимо КНДР тримати світ у
заручниках ядерного шантажу
Президент США Дональд Трамп заявив, щ о під час
Азіатсько-Тихоокеанського турне посилив міжнародну
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єдність в питанні тиску на режим у Пхеньяні...

Повінь у Греції забрала життя щонайменше 14
осіб
Представники грецької влади оголосили, щ о в результаті
повені загинули щ онайменше 14 осіб.

Світ
Держдеп пообіцяв надалі тиснути на Росію у
справі Магнітського
З нагоди восьмої річниці смерті Сергія Магнітського
Державний департамент США оприлюднив заяву, у якій
пообіцяв продовжити тиск на російську владу...

Президента Зімбабве посадили під домашній
арешт
Президент Зімбабве Роберт Мугабе перебуває під
домашнім арештом.

Шредер в черговий раз розхвалив Путіна
Екс-канцлер ФРН, а нині один з керівників російських
енергетичних проектів Герхард Шредер не вважає, щ о
Росія заслужила санкції і знаходить Володимира Путіна
прагматичною і миролюбною людиною.

Собчак знайшла собі партію, з якою піде на
вибори
Телеведуча Ксенія Собчак оголосила, щ о на виборах
президента Росії стане кандидатом від партії
"Громадянська ініціатива".

Російський опозиціонер отримав політичний
притулок у ЄС
Одному з лідерів націоналістів Росії В'ячеславу
Мальцеву, щ о організовував невдалу "революцію" 5
листопада, надали статус політичного біженця в ЄС.
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Україна
Парубій на зустрічі з Мітчеллом закликав надати
Україні летальну зброю
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій провів
зустріч з новопризначеним помічником Державного
секретаря США з питань Європи та Євразії Весом
Мітчеллом.

Путін обговорив з ватажками терористів обмін
полоненими на Донбасі
Президент Росії Володимир Путін поговорив телефоном з
ватажками самоназваних «ДНР» та «ЛНР» щ одо питання
обміну полоненими на Донбасі.

Наливайченко розповів, чому Україні не дають
летальну зброю
Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко
розповів, щ о насправді заважає Сполученим Штатам
надати летальну зброю Україні.

Точка зору
Усьому на світі буває кінець, навіть правлінню
Роберта Мугабе
Армія Зімбабве починає нове життя країни, яка за
правління «вічного президента» зібрала ледве не всі
економічні та соціальні антирекорди світу

Націоналісти марширують Варшавою:
“троянський кінь” для Качинського
Правляча партія Польщ і ставить під загрозу власне
існування при владі та безпеку країни

Війна за воду. Скандал у курортному Трускавці
Забагато «підводних течій» виявилося у питанні з
мінеральною водою
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Суспільство
16 листопада. Пам’ятні дати
Сьогодні в українських «чорних беретів» професійне свято
– День морської піхоти.

Український піаніст Ботвінов закріпив у Берліні
світовий рекорд
Знаменитий український музикант Олексій Ботвінов є
єдиним піаністом у світі, виконав складний шедевр Баха
«Гольдберг-варіації» 300 разів.

Старе місто Костянтина, князя руського
У Старокостянтинові на Хмельниччині на туриста чекають
стрижені газони, старовинні вежі, які пам`ятають
Костянтина Острозького, і монстри в очереті

ТОП-10 пам’ятників Тернополя: від серйозного до
курйозного
Десятка найоригінальніших пам’ятників, щ о формують
туристично привабливе обличчя Тернополя

Ціновий рекорд: Картину Леонардо да Вінчі
придбали за 450 млн дол
Анонімний покупець заплатив за картину італійського
художника Леонардо да Вінчі «Спаситель світу» більше
450 млн дол.

NASA випробує реактор для польоту на Марс
Представники NASA запланували в найближчі місяці
провести випробування ядерного реактора, який
призначений для забезпечення енергією марсіанських
місій.

Астрономи знайшли планету з температурою,
придатною для життя
Астрономи повідомили про відкриття нової екзопланети з
придатною для життя температурою, яка знаходиться в 11
світлових роках від Сонячної системи.

16 листопада: народний календар і астровісник
Ким була Зимова Ганна; чи знайдуть спільну мову Овен із
Левом і на кого чекає подарунок.
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