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СВІТ
У Держдепі розповіли про підготовку
нової зустрічі Трампа з Кім Чен Ином
Вашингтон почав активно готувати разом з
північнокорейською стороною зустріч
Трампа й Кіма Чен Ина, про що було
домовлено під час переговорів
держсекретаря США в Пхеньяні.

ООН і ЄС вимагають розслідувати смерть
підозрюваного в замаху на Мадуро
Управління ООН з прав людини вимагає
провести незалежне розслідування
обставин смерті венесуельського
опозиційного політика Фернандо Альбана
Салазара, підозрюваного в замаху на
президента цієї країни Ніколаса Мадуро.

Британський міністр обіцяє угоду з ЄС
про Brexit цієї осені
Британський міністр з питань Brexit Домінік
Рааб упевнений у досягненні угоди з
Європейським союзом протягом найближчих
місяців.

Канада не накладатиме на Росію санкції
через кібератаки - ЗМІ
Офіційна Оттава не має наміру
розширювати санкції проти Росії через злам
кремлівськими хакерам канадських
комп’ютерних систем.

Кім Чен Ин запросив Папу Римського до
Пхеньяна
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запросив
Папу Римського Франциска до Пхеньяна.

До Німеччини в 2018 році прибули 100
тисяч мігрантів
Такі дані озвучив 9 жовтня міністр
внутрішніх справ ФРН Хорст Зеехофер під
час засідання фракції консервативного
блоку ХДС/ХСС, пише DW.

Австралія може заборонити мігрантам
жити в найбільших містах
Уряд Австралії розглядає ідею введення
обмеження місця проживанння для нових
мігрантів і заборони для них жити у Сіднеї
та Мельбурні.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна заявила в ООН про
безпрецедентну мілітаризацію Криму
Росією
Нарощування Росією військової сили в
окупованому Криму, а також використання
півострова в якості бази для бойових
операцій у Сирії й інших частинах регіону
створює далекосяжні наслідки

Дуда: двері до членства в ЄС для
України мають залишитися відчиненими
Двері для України, Грузії та країн
Балканського півострову щодо членства в
ЄС мають залишатися відчиненими.

Українська діаспора закликає Палату
представників США ухвалити резолюцію
про Голодомор
Нижній палаті американського Конгресу
слідом за рішенням Сенату США варто
визнати Голодомор актом геноциду
українського народу.

ЄС має і надалі бути активно залученим
у процес реформ в Україні - КлимпушЦинцадзе
Партнерство України та ЄС, що базується
на спільних принципах та цінностях, вже
приносить конкретні результати у
трансформації країни та зростанні
можливостей для громадян.

Питання Томосу обговорять після звіту
екзархів - УПЦ КП
Питання про отримання Томосу про
автокефалію для України буде
обговорюватися після звіту екзархів
Вселенського Патріарха у Стамбулі 10
жовтня.

ТОЧКА ЗОРУ
Вибух арсеналу №6: розібратися треба,
але і відповісти - теж
208 некуплених танків, або Скільки грошей
“вибухнуло” на українських військових
складах

Світ ще не знав таких провалів
російських спецслужб. Звідки такі
“успіхи”?
З приходом до найвищої влади у Кремлі
представників спецслужб фактично зник
цивільний контроль над їхньою діяльністю

Знайомтеся, нова голова ЦВК Тетяна
Сліпачук
Закрившись на першому ж засіданні від
преси, ЦВК нашкодила власній
репутації, яка й без того була не надто
високою… Далі – або пан, або пропав

Тікаючи від вибухів: пожежа на арсеналі
під Ічнею очима очевидців
Репортаж з місця події

СУСПІЛЬСТВО
10 жовтня: народний календар і
астровісник
Сьогодні Калістрата; хто такі голштинці, та
що шукатимуть Меркурій і Місяць у
Скорпіоні.

10 жовтня. Пам'ятні дати
Цього дня, 165 років тому, у Києві відбулися
дві надзвичайно значущі події: освячено
довгоочікуваний Ланцюговий міст через
Дніпро та, одночасно з цим, відкрито
пам’ятник Святому Рівноапостольному
князю Володимиру.

Фотовиставка «Діти у війні» відкрилася в
Берліні
Війна на Донбасі забрали життя майже 140
ні в чому невинних дітей, міни і снаряди, що
не розірвалися загрожують майже 300
тисячам маленьких українців.

У системі органів внутрішніх справ
працюють понад 22% жінок - МВС
Про це 9 жовтня повідомила заступник
міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук
під час відкриття форуму «Гендерна
політика МВС: Рівні можливості кожному»

Google представила новий смартфон з
великим дисплеєм
На презентації у Нью-Йорку Google
представила свої новинки: смартфони Pixel
3 і Pixel 3 XL, планшет Pixel Slate, домашню
станцію Home Hub і бездротовий зарядний
пристрій Pixel Stand.
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