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СВІТ
Bellingcat ідентифікував другого
підозрюваного в отруєнні Скрипалів
Один з підозрюваних в отруєнні колишнього
російського шпигуна Сергія Скрипаля і його
доньки "Петров" виявився полковником
Головного розвідувального управління РФ.

У Росії суд арештував активістів за
побажання Путіну "довгих років
в’язниці"
Суд Санкт-Петербурга заарештував трьох
активістів, Андрія Графа, Влада Іванчо та
Івана Рубцова, які в день народження
президента РФ Володимира Путіна
побажали йому "довгих років в’язниці".

У Трампа хочуть посунути Росію з
нафтогазового ринку Європи
Сполучені Штати мають достатньо
природних ресурсів для того, щоб зупинити
потоки російського газу й нафти на ринок
європейських країн.

Землетрус на Гаїті: загинули 15 осіб
Кількість загиблих від землетрусу на Гаїті
зросла до 15. Також більш 333 отримали
поранення.

В Австрії майже 900 тисяч осіб
висловилися за заборону куріння в
ресторанах
Майже 900 тис. громадян Австрії
підписалися під народної ініціативою "Don't
smoke", яка передбачає заборону паління в
закладах громадського харчування.

УКРАЇНА І СВІТ
На Чернігівщині лунають вибухи на
військових складах
В Чернігівській області в місті Ічня чути
потужні вибухи зі сторони військового
складу.

Вибухи на військовому складі біля Ічні:
проводиться евакуація людей
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що біля
міста Ічня Чернігівської обл. стався вибух
на технічній території військового складу,
розгорнуто штаб ліквідації надзвичайної
ситуації й проводиться евакуація людей.

Климпуш-Цинцадзе обговорила у
Лондоні британські візи для українців
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської
та євроатлантичної інтеграції Іванна
Климпуш-Цинцадзе подякувала уряду
Британії за чітку позицію щодо України та
продовження санкцій проти агресора.

Українська стрічка "Донбас" увійшла до
переліку претендентів на Оскар
Українська стрічка "Донбас" увійшла до
списку країн, що пройшли кваліфікацію на
участь у змаганнях за "Оскар" в категорії
"найкращий фільм іноземною мовою".

За кількістю туристів, які відвідують
Туреччину, Україна в першій десятці –
експерт
Україна на одному з перших місць серед
країн по кількості туристів, які відвідують
Туреччину, якщо рахувати цей показник з
огляду на чисельність населення.

ТОЧКА ЗОРУ
Три події світу. Кремль випробовує ЄС,
російський слід у Нідерландах та
історичне рішення Сенату США
Нідерланди розповіли про пригоди квартету
російських розвідників на їх території. Сенат
США визнав Голодомор геноцидом.

Чудо! Закон “про паркування” таки діє!
Чи ні?
Проблема в тому, що цей закон має
складний механізм – і інспекторів треба
набрати, і паркомати встановити, і камери
фото- та відеофіксації обладнати – роботи
на роки…

Хто такий Медведчук і що з ним робити
Радикальний проросійський дискурс має
свою ціну в нинішній українській політиці

5 фактів про нові радари на українських
дорогах
Що потрібно знати усім водіям про TruCAM
- лазерні прилади для вимірювання
швидкості руху автомобіля із веденням
відеофіксації.

СУСПІЛЬСТВО
9 жовтня: народний календар і
астровісник
Сьогодні Івана Богослова; чи йтиме дощ у
січні, яким буде червень і молодик у
Терезах.

9 жовтня. Пам'ятні дати
Сьогодні Всесвітній день пошти –
міжнародне професійне свято працівників
поштового зв’язку.

На Місяць відправлять "капсулу часу" з
мільярдами молекул ДНК
Американский "Фонд за збереження
спадщини" спільно з Microsoft, Twist
Bioscience Corporation і Вашингтонським
університетом відправлять на Місяць
"капусу часу".

Соцмережу Google+ закриють для
користувачів
Компанія Google вирішила закрити свою
соцмережу Google+ для індивідуальних
користувачів.

Фільм про Петлюру містить неточності,
але спонукає зацікавитися його
постаттю - історики
"Таємний щоденник Симона
Петлюри" містить чимало фактичних
неточностей, проте фільм спонукає
зацікавитися неординарною постаттю
головного отамана, голови Директорії УНР.
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