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Інтерпол оголосив про відставку Мена
Хунвея
Інтерпол оголосив про відставку свого глави
Мена Хунвея, затримання якого у неділю
підтвердив Китай.

У соцмережах запускають акцію, аби
запобігти поверненню росіян у ПАРЄ
До національних делегацій у ПАРЄ
звернуться через соцмережі Facebook і
Twitter, аби запобігти поверненню права
голосу російській делегації.

Жертв землетрусу в Індонезії будуть
шукати до 11 жовтня
Пошукові роботи в Індонезії після
землетрусу і цунамі припинять у четвер, 11
жовтня.

ООН наполягає на термінових заходах
проти глобального потепління
Експерти ООН стверджують, що глобальне
потепління необхідно утримати в рамках 1,5
градусів Цельсія, для чого потрібні
"безпрецедентні" зміни.

Румуни провалили "сімейний"
референдум
У Румунії явка на 2-денному референдумі
щодо зміни 48-ї статті Конституції (заміна
словосполучення "шлюб створюється як
союз між двома подружжям" на синтагму
"шлюб є союзом між чоловіком і жінкою")
становить 18,8%.

На Октоберфесті-2018 випили майже 7,5
мільйона літрів пива
У Мюнхені в неділю, 7 жовтня,
завершується традиційний народний
фестиваль Октоберфест. У 2018 році цей
захід відвідали близько 6,3 мільйона осіб це на 100 тисяч більше, ніж роком раніше.

В ОБСЄ шоковані вбивством
болгарської телеведучої
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ
Арлем Дезір шокований жорстоким
вбивством журналістки Вікторії Марінової у
Болгарії.

УКРАЇНА І СВІТ
До отримання Томосу лишилися два
кроки - релігієзнавець
Під час найближчого Синоду
Константинопольського патріархату рішення
про надання Томосу УПЦ ще не буде.

Із Москвою розривають зв'язки й інші
конфесії, окрім православних - екcперт
Зусилля зі створення Української помісної
православної церкви та процеси, пов'язані з
Томосом, є наслідком "відпливу від
величезної імперії, якою був СРСР".

У ДТП під Києвом загинув український
політолог
Український політолог, кандидат політичних
наук Дмитро Косенко розбився на мотоциклі
під Києвом.

Донбас: в окупованому Антрациті згорів
торговельний центр
На окупованій території Луганської області
в центрі міста Антрацит згорів торговельний
центр.

Україна виборола першу медаль на
юнацьких Олімпійських іграх
Дзюдоїст Олег Вередиба завоював Україні
першу медаль на юнацьких Олімпійських
іграх у Буенос-Айресі.

ТОЧКА ЗОРУ
Любов учнів, повага і зарплата — а
більше вчителю й не треба
Укрінформ дізнавався, чи стало краще жити
українським вчителям? Виявилося, що не
всім. Молодим фахівцям і досі платять
“мінімалку”

Висоти і стратегії: французький вояж
міністра Авакова
Які можливості відкриває для України
«Airbus Helicopters»

Як вивітрити «рускій дух» з українського
телепростору?
А закон про захист українського суспільства
від російської пропаганди – таки потрібен

СУСПІЛЬСТВО
8 жовтня: народний календар і
астровісник
Сьогодні Єфросинії; чи триватиме ще осіннє
тепло, шаткуємо капусту і виходимо сухими
з води.

8 жовтня. Пам’ятні дати
Сьогодні своє професійне свято
відзначають українські юристи.

Хакери зламали смартфони двох
австрійок і перекинули гроші в Україну
Невідомі хакери зламали смартфони двох
жінок в Австрії та отримали доступ до
банківських даних, які там зберігалися. В
подальшому з кожного банківського рахунку
було переведено в Україну по кілька тисяч
євро.

Агента 007 й надалі гратимуть чоловіки
— продюсер "бондіани"
Донька засновника "бондіани" та продюсер
нових фільмів про Бонда Барбара Брокколі
заявила, що деякі риси агента 007 мають
залишитися незмінними, аби глядачі могли
співвіднести нові фільми зі старими.

У Нью-Йорку вбили популярного репера
Американський виконавець хіп-хопу Френк
Снайдер, відомий під псевдонімом
«Hollywood Play», був убитий минулої ночі в
одному з районів Нью-Йорка.

На Львівщині стартував фестиваль
музичної спадщини Михайла
Вербицького
На Львівщині у селі Завадів Яворівського
району розпочався ІV фестиваль музичної
спадщини автора музики до державного
Гімну України - отця Михайла Вербицького.
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