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Топ новини
АТО: один український воїн загинув, п'ятеро
поранені
У районі проведення АТО ворог й надалі порушує
перемир’я та застосовує озброєння, калібр якого
перевищує 100 міліметрів.
Кривавий теракт у Нью-Йорку: кількість жертв
зросла до восьми
Кількість жертв внаслідок кривавого інциденту, який
стався у вівторок у центрі Нью-Йорка, збільшилась
до восьми людей, ще дванадцятеро поранено.
Вбивство контррозвідника: СБУ показала докази
теракту й зізнання підозрюваної
СБУ показала відео з камер спостереження та
реєстраторів автомобілів, як закладали вибухівку під
автомобіль полковника контррозвідки СБУ...
Права людини: Україна внесла в ООН оновлену
"кримську" резолюцію
Оновлений проект резолюції щодо прав людини на
окупованому Росією півострові Крим, який Україна у
вівторок офіційно внесла...
https://dinam.esclick.me/IwrFuwob6uq
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Українцям віддали всі борги за рішеннями ЄСПЛ
до 2014 року - Мін’юст
Міністерство юстиції за 3,5 роки повністю погасило
борги перед українськими громадянами за
рішеннями Європейського суду з прав людини...

Світ
Тіллерсон обговорив із послом РФ ситуацію в
Україні - Держдеп
Держсекретар США Рекс Тіллерсон і посол Росії в
Вашингтоні Анатолій Антонов зустрілися в вівторок у
Державному департаменті та обговорили...
Мінфін США обмежив компаніям участь у
нафтовидобувних проектах Росії
Управління з контролю за фінансовими активами
(OFAC) Міністерства фінансів США у вівторок видало
уточнюючу директиву, що забороняє...
Росія вдарила по Сирії крилатими ракетами
Росія випустила три крилаті ракети "Калібр" по
сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

Співголова комітету асоціації з ЄС розкрив
плюси «Східного партнерства+»
Співголова Парламентського комітету асоціації
Україна-ЄС Даріуш Росаті вважає необхідним
запровадження нової моделі «Східне партнерство+»

Україна
На Донбасі загинув боєць АТО з Грузії
На Донбасі в ході антитерористичної операції загинув
доброволець з Грузії Гіоргі Саралідзе.

Закон про захист свідків збираються назвати
https://dinam.esclick.me/IwrFuwob6uq
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іменем Окуєвої
У Верховну Раду в листопаді внесуть закон імені
Аміни Окуєвої - про захист свідків.

Київавтодор почав працювати цілодобово
Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила про
переведення своїх шляхово-експлуатаційних
підприємств на цілодобовий режим роботи з 1
листопада 2017 року.
Росія має бути покарана за агресію: Умеров
закликав Євронест посилити тиск
Заступник голови Меджлісу кримськотатарського
народу Ільмі Умеров закликав представників
делегацій Парламентської асамблеї ЄС...
У Гройсмана розповіли про зустріч із Трюдо
Під час зустрічі між прем'єр-міністром Канади
Джастіном Трюдо та главою уряду України
Володимиром Гройсманом у Оттаві йшлося
переважно про економічні аспекти співпраці.
Космос і "зелена" енергетика: Гройсман у
парламенті Канади говорив про перспективи
Уряд України спільно з Президентом та
парламентом розпочали процес перетворення
України на державу з сильною економікою...

Точка зору
Вбивство Аміни Окуєвої: як нам жити, коли війна
навколо
Війна ведеться не лише на Донбасі – її російські
спецслужби розмазують постійними диверсіями по
всій країні. Як діяти суспільству?
Історія, міфи і проблеми збереження мумії
Миколи Пирогова
Після операції видатний хірург завжди ховав руки в
кишені, щоб йому не могли дати грошей
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Суспільство
1 листопада. Пам’ятні дати
Цього дня у 1918 році проголошена ЗахідноУкраїнська Народна Республіка.

Пропаганда Кремля перекочовує з ТБ до
соцмереж - Рада Європи
Попри значну частку телевізійного контенту
пропагандистського характеру, що поширюється у
світі, спроб нарощування впливу російських...
Макрон заспівав партію з “Кармен” у опері
Страсбурга
Президент Франції Емануель Макрон заспівав у
національному оперному театрі Страсбурга під час
свого візиту до установи.
Google до Хелловіна створив дудл про малюкапривида
Google з нагоди Хелловіна показав зворушливий дудл
про маленького привида.

Microsoft кардинально оновила Skype для
смартфонів
Компанія Microsoft повідомила користувачам про те,
що запустила оновлений Skype для смартфонів.

Кінолистопад: Від Розстріляного відродження до
чеченської війни
Мішель Пфайффер, Пенелопа Крус, Джонні Депп і
Сергій Полунін зустрінуться у фільмі за романом
Агати Крісті
1 листопада: народний календар і астровісник
Хто в листопаді не мерзне, тому й коло Йордану
нічого біда не зробить.
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