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Топ новини
Штаб: окупанти гатять із 120-мм мінометів,
поранений боєць АТО
У районі проведення АТО минула доба завершилась
без суттєвих змін в обстановці.

Під Києвом убили Аміну Окуєву
У селищі Глеваха під Києвом унаслідок обстрілу
загинула Аміна Окуєва, її чоловік Адам Осмаєв
поранений.

Волкер: Сподіваюся, змусимо РФ вивести сили з
Донбасу, давши дорогу миротворцям ООН
Для введення миротворчої місії ООН на Донбасі
необхідно, що Росія перш за все вивела своїх
військових з "Л/ДНР".
Манафорта посадили під домашній арешт
Суд Вашингтона у понеділок виніс рішення про
застосування запобіжного заходу щодо двох
високопоставлених осіб у президентській кампанії
Трампа – Пола Манафорта і Ричард Гейтса.
https://dinam.esclick.me/Iuk3ykbzA0q
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Франція скасовує режим надзвичайного стану
Режим надзвичайного стану, введений у Франції в
листопаді 2015 року, буде скасований 1 листопада.

Світ
Демократи в США хочуть обмежити вплив
Трампа на розслідування щодо РФ
Керівництво Демократичної партії у понеділок
виступило із закликами та законодавчими
ініціативами з обмеження можливостей...
Путін ратифікував протокол про створення єдиної
системи ППО Росії і Білорусі
Президент Росії Володимир Путін підписав зміни до
угоди між Росією та Білоруссю про спільну охорону
зовнішнього кордону держав в повітряному просторі..
Успішний 13 запуск: Falcon 9 вивела на орбіту
корейський супутник
Багаторазова ракета-носій Falcon 9 компанії Space X
успішно вивела на орбіту корейський
телекомунікаційний супутник Koreasat-5A.
В Естонії побудували гігантську базу для
розміщення сил НАТО
В естонському військовому містечку Тапа завершили
будівництво великого оборонного комплексу для
розміщення батальйонної групи НАТО.
Американські солдати залишаться в Іраку до
перемоги над ІДІЛ - Тіллерсон
Контингент американської армії, що знаходиться в
Іраку, продовжить службу у країні аж до остаточної
перемоги над терористами з «Ісламської держави».

Україна
Окуєва та Осмаєв відмовилися від держохорони
– поліція
https://dinam.esclick.me/Iuk3ykbzA0q
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Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв відмовилися
від державної охорони після попередньої атаки 1
червня 2017 року.

Чийгоз: Хочу просто поїхати додому в Крим ніхто мені не заборонить
Звільнений заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз
заявив, що він збирається просто поїхати додому в
Крим до сім'ї, а російська окупаційна влада нехай...
НАЗК підозрює в корупції віце-президента
“Антонова”
Національне агентство з питань запобігання корупції
підозрює віце-президента корпорації "Антонов"
Андрія Чабанова у вчиненні...
Манафорт фігурує в двох розслідуваннях ГПУ прокурор
Розслідування США щодо відмивання коштів Полом
Манафортом, зароблених в Україні за часів
Януковича...
Порошенко на два дні вирушає до Саудівської
Аравії
Президент України Петро Порошенко здійснить 31
жовтня - 1 листопада офіційний візит до Саудівської
Аравії.
Україна хоче відкрити торговельне
представництво в Канаді
Україні варто делегувати до Канади торговельного
представника, який сприятиме розвитку економічних
відносин між державами.

Точка зору
Тітушки-будівельники, порушення військового
статуту, клан мера Одеси…
Укрінформ спробував розібратися, чи
захоплювали територію військової частини в Одесі та
чому не стріляли вартові

https://dinam.esclick.me/Iuk3ykbzA0q
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Чому в «Динамо» все погано
Київський клуб не виграє вже 5 матчів в УПЛ і
переживає глибоку ігрову та кадрову кризу

Суспільство
На Хелловін Страсбург хочуть перетворити на
місто-квест
Жителі Страсбурга відзначать Хелловін масовим
квестом, завданням якого буде знайти святкового
гарбуза, захованого у центрі міста.
Індійські хірурги витягли 600 цвяхів з шлунку
пацієнта
Індійські хірурги зуміли витягти більше 600 цвяхів з
шлунку пацієнта, який страждає психічним
розладом.
Половина учнів угорських і румунських шкіл
України не можуть здати ЗНО - Гриневич
Більше половини дітей, які відвідують школи з
угорською і румунською мовами навчання, не
можуть здати ЗНО з української мови, а половина...
В Україні для заповнення е-декларацій
розробили бота "Тараса"
В Україні розробили чат-бота “Тараса”, який знає все
про електронні декларації і може покроково разом із
посадовцем заповнити цей документ.
Вінницькі «Мальдіви», космічний прибулець і
квіти-провидці (Аналітика)
Якщо хочете побачити зоряну рану, кам'яні гриби,
помилуватися цвітінням цілої долини ірисів,
вирушайте на Вінниччину
Український майстер фотонатюрмортів привіз
виставку до Варшави
У Варшаві в галереї асоціації польських фотографів у
понеділок ввечері відкрилася фотовиставка відомого
українського фотографа Ігоря Гайдая “Плоди землі”.

https://dinam.esclick.me/Iuk3ykbzA0q
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31 жовтня: народний календар і астровісник
Прийшов Лука – за ним мряка і моква, і кожному
геловінцю – по гарбузу!

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул.
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