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СВІТ
Трамп затвердив нову Національну
стратегію боротьби з тероризмом
Президент США Дональд Трамп затвердив
Національну стратегію боротьби з
тероризмом, яка встановлює нові підходи в
подоланні цієї загрози на основі
попереднього досвіду США й міжнародної
спільноти.

Землетрус в Індонезії: кількість жертв
перевищила 1,5 тисячі осіб
Кількість жертв землетрусу і цунамі на
індонезійському острові Сулавесі
збільшилася до 1558 осіб.

Канада та США закликають Росію
відмовитися від “виборів” на
окупованому Донбасі
РФ має вплинути на підконтрольних їй
бойовиків на Донбасі, щоб припинити
підготовку до так званих виборів, які будуть
не більш законними, ніж "референдум" під
дулами російських автоматів у Криму у 2014
році.

Ердоган не забере свої війська зі Сирії
до виборів
Турецька присутність у Сирії
зберігатиметься доти, доки в арабській
республіці не відбудуться вибори.

Крав у багатих, віддавав бідним:
італійський “банкір-Робін Гуд” уник
ув’язнення
Працівник італійського банку протягом
кількох років крав гроші з рахунків багатих
клієнтів і віддавав бідним.

УКРАЇНА І СВІТ
Майже 40 країн закликали Росію
звільнити Сущенка
Майже 40 країн виступили із закликом до
Російської Федерації звільнити незаконно
ув’язненого українського журналіста
Романа Сущенка.

Донька Сущенка розповіла про зустріч із
батьком у СІЗО
Донька та дружина незаконно засудженого
українського журналіста Романа Сущенка у
четвер, 4 жовтня, відвідали його у СІЗО
"Лефортово".

Продовження особливого статусу
Донбасу свідчить про відданість
“Мінську” – Україна в ОБСЄ
Продовження дії закону про особливий
порядок самоврядування на тимчасово
окупованій території Донбасу свідчить про
відданість України своїм зобов’язанням в
рамках Мінським домовленостей.

Канада привітала продовження
особливого статусу Донбасу
Канада вітає прийняття Верховною Радою
закону про продовження дії особливого
порядку місцевого самоврядування в
окремих районах Донецької та Луганської
областей до 31 грудня 2019 року.

Росія несе відповідальність за отруєння
водою в Макіївці – Лоссовський
Росія має виконувати свої зобов’язання як
держави-окупанта та не допускати
гуманітарних криз, як це сталося з
отруєнням десятків людей забрудненою
водою в Макіївці.

ТОЧКА ЗОРУ
Подвійне громадянство у Європі: де
вітають і де остерігаються
Власні кореспонденти Укрінформу
розібралися, як в інших європейських
країнах ставляться до подвійного
громадянства.

Мовний закон: як депутати "не грали у
вар'ята"
Голосування за мовний закон стало
перемогою насамперед волонтерів і
активістів - їхнім проектом та їхньою
відповідальністю

Кучма пішов. Прийде Демченко. Змін у
«Мінську» не видно
Діяльність Леоніда Кучми у Мінську є
однозначно неефективною, однак його
особистої провини в тому нема ні на йоту

Чи є в Києві життя без гарячої води, або
Щастя торговців бойлерами
Київ встановив комунальний антирекорд –
чотири місяці без гарячої води. Певно киян
привчають до думки, що це їхня проблема

Ювілей «чорного жовтня-93», або Ще раз
про те, що Україна – не Росія
До 25-річчя встановлення диктатури у
сучасній Росії

СУСПІЛЬСТВО
ООС: окупанти б’ють із мінометів,
поранені четверо українських бійців
Упродовж минулої доби, 4 жовтня, російські
окупанти 20 разів відкривали вогонь по
позиціях українських військ. При цьому
ворог 5 разів застосовував озброєння,
заборонене Мінськими домовленостями.

5 жовтня: народний календар і
астровісник
Нині праведного Йони; коли ляже сніг, чи
буде відлига у січні та чому сьогодні
забороняється їсти рибу.

В Асоціації видавців сказали, що
потрібно для існування української кни…
Для існування української книги потрібні
програма читання, єдиний електронний
каталог видань, кредитні кошти і мережа
книжкової торгівлі.

У Києві відбудеться прем'єра вистави за
твором бійця АТО "Війни нема... Є"
У Києві відбудеться прем'єрний показ
вистави Дніпровського академічного театру
"Війни нема... Є", поставленої за творами
письменника, учасника АТО, добровольця
Бориса Гуменюка.

В Японії можуть дозволити редагувати
гени людських ембріонів
Експертна комісія представників міністерств
охорони здоров’я та науки Японії
запропонувала проект правил, які дозволили
б редагування генів людських ембріонів на
ранніх стадіях розвитку.
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