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Суспільство

Топ новини
Доба в АТО: 17 ворожих обстрілів, є загиблий та
поранені
За минулу добу бойовики 17 разів відкривали вогонь
по позиціях сил АТО.

Пайфер: Є сподівання, що Трамп прийме рішення
дати зброю Україні
Екс-посол США в Україні (1998-2000 рр.) Стівен
Пайфер зазначив, що більшість ключових фігур в
адміністрації Трампа підтримує ідею надання Україні
Суд висунув нападникові у Нью-Йорку
звинувачення, пов’язані з тероризмом
У США прокурори офіційно висунули звинувачення,
пов’язані з тероризмом, іммігранту з Узбекистану,
який у Нью-Йорку вбив автівкою 8 людей.
Гройсман: Україна готова поділитися зі США
інформацією щодо Манафорта
Український уряд готовий надати матеріалами
офіційним структурам в США щодо справи
колишнього керівника президентської кампанії...
https://dinam.esclick.me/IytgVEZwymq
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Російські хакери "полюють" на акаунти
українських політиків - AP
Російські хакери "полюють" на акаунти українських
політиків - AP

Світ
КНДР розробляє покращену модифікацію
міжконтинентальної ракети - CNN
Північна Корея займається розробкою покращеної
модифікації міжконтинентальної балістичної ракети
«Хвасон-14».
Стрілянина в Колорадо: вбито дві людини
В результаті стрілянини, яка сталася в середу в
супермаркеті мережі Walmart, дві людини загинули і
одна отримала травми.

В Індії вибухнула електростанція: щонайменше
20 загиблих
У результаті вибуху котла на електростанції у місті
Рай-Барелі (Індія) загинули щонайменше 20 осіб.

Вибух танкера з паливом в Афганістані: 15
загиблих
В Афганістані у місті Чарікар принаймні 15 людей
загинули і ще 27 дістали поранень від вибуху танкера
з паливом.
В Instagram теж знайшли "російський слід"
Близько 20 млн громадян США могли бачити
контент, що розміщувався напередодні виборів
американського президента в додатку Instagram
особами, які діяли в інтересах російської держави.
Маккейн: Втручання Путіна у вибори в США –
лише частина його амбіцій
Масштабна кампанія втручання РФ у вибори в США
через соціальні медіа – це лиш один із етапів для
путінської Росії реалізувати неоімперські амбіції.
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Глава Міноборони Британії подав у відставку
Міністр оборони Великобританії, сер Майкл Феллон,
подав у відставку, визнавши, що його поведінка в
минулому не відповідало стандартам, прийнятим
серед військових.

Україна
В одеському санаторії спалахнула масштабна
пожежа
В Одесі у санаторії «Червоні зорі» спалахнула
масштабна пожежа, яка охопила два поверхи будівлі
та дах.
Держслужбовці «Спецтехноекспорту» розікрали
майже 200 млн - ГПУ
Службовці держпідприємства «Спецтехноекспорт»
розікрали 198 мільйонів гривень державних коштів
шляхом виведення їх через фіктивні підприємства.
Частину «рюкзаків Авакова» пошили у в’язницях
за 60-130 грн - САП
Частина рюкзаків, закуплених для потреб нацгвардії
св зоні АТО, була пошита в установах виконання
покарань за 60-130 грн.
Космічні агентства України та Канади підписали
Меморандум про взаєморозуміння
Державне космічне агентство України та Канадське
космічне агентство підписали Меморандум про
взаєморозуміння.

Точка зору
Скоро Дональд Трамп вирішуватиме: або – або
Офіційні звинувачення Полу Манафорту означають
прискорення розв’язки «Рашагейту»

Ставка Гітлера: таємнича і моторошна пам’ятка
під Вінницею
https://dinam.esclick.me/IytgVEZwymq
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Хочеться вірити, що вінницька земля справила
фатальний вплив на злого генія і тирана ХХ століття.

Суспільство
2 листопада. Пам’ятні дати
Сьогодні, за ініціативою ООН, відзначається
Міжнародний день припинення безкарності за
злочини проти журналістів.

У світі кожну сьому хвилину внаслідок
насильства гине дитина - ЮНІСЕФ
Сотні мільйонів дітей та неповнолітніх у різних
країнах світу щороку стають жертвами фізичного чи
сексуального насильства або психічної агресії.
"Шахтар" удруге поспіль обіграв "Феєноорд" у
Лізі чемпіонів УЄФА
Футболісти донецького "Шахтаря" перемогли у
сререду, 1 листопада, голландський "Феєноорд" (3:1)
у матчі 4-го туру групового раунду ЛЧ УЄФА.
Міносвіти заборонило закривати гуртожитки на
ніч
Студенти вищих навчальних закладів України у будьякий час доби мають право на вільний доступ до
гуртожитків, у яких мешкають.
"Сонячний" парк на ЧАЕС: першу електростанцію
запустять до кінця року
Компанія Солар Чорнобиль приступила до активної
фази виконання будівельно-монтажних робіт з
будівництва першої сонячної електростанції...
Bitcoin побив черговий рекорд – $6600
Ціна на криптовалюту вперше перетнула позначку у
$6600.
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Парк «Дружби народів» у Києві зникне. З`явиться
«Муромець»
Літописний острів посеред міста зроблять зручним
для киян і перелітних птахів

В Австралії закриють для туристів всесвітньо
відому скелю Улуру
Сходження на гігантський червоний моноліт Улуру,
що розташований у центрі Австралійського
континенту, буде заборонено з жовтня 2019 року.
2 листопада: народний календар і астровісник
Сьогодні Артемія; чи варто танцювати під чужу
дудку, і чи настав час змін.

Штати запровадили нові санкції проти КНДР
Офіційний Вашингтон запровадив новий пакет
санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які
сприяють продовженню практики грубих порушень
прав людини в Північній Кореї.
Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул.
Б.Хмельницького 8/16
Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного
інформаційного агентства Укрінформ.
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Відписатися
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