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Топ новини
Штаб: бойовики гатили з гранатометів по
Авдіївці, поранений боєць АТО
Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО
противник надалі концентрував вогневу активність
на Донецькому напрямку, використовуючи...
Буревій "Герварт" в Європі: вже шестеро
загиблих
Через сильні вітри, спричинені ураганом «Герварт»,
що пронісся над Північною і Центральною Європою,
загинули щонайменше шестеро осіб.
Сили Асада атакували зону деескалації у Східній
Гуті, є жертви
В результаті ударів сирійської армії по населених
пунктах в зоні деескалації в передмісті Дамаска
Східній Гуті загинули шість мирних жителів...
Місцеві вибори: ОПОРА вже називає імена
перших переможців
За попередніми даними паралельного підрахунку
спостерігачів ОПОРИ, на Закарпатті стали відомі
імена перших 20 переможців на місцевих виборах...
https://dinam.esclick.me/IsdqzCau4Oq
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Донька Умерова: усі документи щодо звільнення
батька - засекречені
Усі документи щодо звільнення заступників голови
Меджлісу - Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза засекретили.

Світ
У США пікап розчавив бричку з кіньми, загинули
троє дітей
В американському штаті Мічиган внаслідок зіткнення
пікапа й запряженої кіньми брички загинули троє
дітей.
Біженці скаржаться на знущання поліції в Італії та
Франції
Правоохоронці виявили грубі порушення
поліцейськими Франції та Італії у поводженні з
біженцями в прикордонних регіонах та на кордоні...
Відомого ісламського богослова звинувачують у
згвалтуваннях
Популярного в консервативних мусульманських колах
в Європі професора сучасного ісламу в
Оксфордському університеті, богослова...
Шведські ЗМІ вийшли на слід хакерів-здирників
з Росії
Анонімна група хакерів, чия діяльність, імовірно,
координується з російського Санкт-Петербурга,
розіслала е-поштою понад 1,6 млн листів...
Флешку із таємною інформацією про аеропорт
Гітроу знайшли просто на вулиці в Лондоні
Безробітний чоловік знайшов на одній з вулиць
британської столиці цифровий пристрій з 2,5
гігабайтами конфіденційної інформації про...
МАГАТЕ вважає, що Іран виконує ядерну угоду
Голова Міжнародного агенства з атомної енергії Юкія
Амано заявив, що Іран виконав свої «зобов’язання,
пов’язані з ядерною зброєю», в рамках міжнародної
угоди про обмеження ядерної програми.
https://dinam.esclick.me/IsdqzCau4Oq
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Україна
Близько 400 населених пунктів в Україні - без
світла через негоду
Через дощ, мокрий сніг та пориви вітру в Україні
станом на ранок понеділка залишаються без світла
389 населених пунктів у 10 областях.
Матіос: Охорона військових складів є нікчемною
Заступник генерального прокурора - головний
військовий прокурор Анатолій Матіос назвав
“нікчемною” охорону всіх військових арсеналів в
Україні.
Місцеві вибори: поліція порушила 10 справ,
чотири з них - за “гречку”
Поліція підбила підсумки місцевих виборів в ОТГ, що
відбулися на 1920 виборчих дільницях 29 жовтня.

Джапарова розказала, як Чийгоз і Умеров летіли
в Анкару з ФСБшниками
Лідерам Меджлісу - Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозудорогою до Туреччини не давали спілкуватися
представники спецслужб РФ.
Сенцов за ґратами написав п'ять сценаріїв режисер Сеїтаблаєв
Перебуваючи в ув'язненні в Росії, український
політв'язень, режисер, кримчанин Олег Сенцов
продовжує професійну діяльність.
Росія користується корупцією в Україні - сенатор
США
Сенатор США Крис Мерфі розповів про свої
враження після поїздки до України.

Точка зору
Україна пройшла "економічне дно" півтора роки
тому - Абромавичус
https://dinam.esclick.me/IsdqzCau4Oq
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Екс-міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас
Абромавичус заявляє, що Україна пройшла
економічне дно півтора року тому, зараз в країні...и.

Суспільство
30 жовтня. Пам’ятні дати
Сьогодні виповнюється 135 років від дня народження
Михайла Бойчука, видатного українського живописцямонументаліста і педагога, одного з...

Київський рятувальник установив рекорд
України
Київський рятувальник установив рекорд України у
напівмарафоні в повному бойовому одязі з апаратом
без включення.
Маск показав, який тунель будує під ЛосАнджелесом
Американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск
показав сегмент підземного тунелю, який будує його
компанія The Boring Company під Лос-Анджелесом.
У Франції запустили SMS-сервіс для
“відшивання” залицяльників
Французька феміністка, захисниця прав жінок Клара
Гонзалес запустила SMS-сервіс, який застерігає
чоловіків від нав’язливих залицянь та спроб...
«Матильда» вдарила по больовому нерву секти
царебожників у РПЦ (Аналітика)
Що треба знати в Україні про скандальний фільм,
який вийшов у широкий прокат

30 жовтня: народний календар і астровісник
Сьогодні Осії колісника; час міняти резину і кудись
пірнати.
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