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Суспільство

Топ новини
Доба в АТО: 16 ворожих обстрілів, поранений
український боєць
Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО
обстановка залишалась неспокійною. Російськоокупаційні угруповання продовжували обстріли...
Осмаєв заявив, що знає замовників убивства
Окуєвої
Командир батальйону ім. Джохара Дудаєва Адам
Осмаєв заявив, що знає замовників вбивства своєї
дружини Аміни Окуєвої.
США закликали Росію припинити репресії в
Криму
США наполягають на негайному припиненні РФ
політично вмотивованих переслідувань та репресій в
окупованому українському Криму та вимагають...
США можуть повернути КНДР до списку державспонсорів тероризму – Макмастер
Білий дім розглядає можливість повторного внесення
https://dinam.esclick.me/J10j46IAm0q
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КНДР до списку держав-спонсорів тероризму, що
передбачає автоматичне накладення нових санкцій

РФ заважає ООН розслідувати хіматаки в Сирії
Росія відхилила заклик США не блокувати в ООН
міжнародне розслідування щодо застосування
хімічної зброї в Сирії.

Світ
США ввели санкції проти китайського банку
через його операції з КНДР
Американський уряд запровадив обмеження для
фінансової діяльності китайської установи Bank of
Dandong через її участь у схемах, які допомагали...
Сили Асада звільнили сирійське місто від ІДІЛ
Сирійська урядова армія і її союзники взяли під
повний контроль місто Дейр-ез-Заур на сході Сирії.

Штати боротимуться з безвідповідальністю за
злочини проти журналістів
США та інші демократичні країни продовжать
боротьбу за притягнення до відповідальності всіх,
хто заважає неупередженій журналістиці.
Суд відхилив прохання Манафорта скасувати
домашній арешт
Суд у США відхилив прохання політтехнолога Пола
Манафорта, екс-голови виборчої кампанії Дональда
Трампа, звільнити його від домашнього арешту.
Трамп ще не вирішив, чи зустрічатиметься з
Путіним на саміті АТЕС
Президент США Дональд Трамп і російський лідер
Володимир Путін братимуть участь у
саміті АТЕС наступного тижня...
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За "досье на Трампа" екс-агент МІ6 отримав $168
тисяч – The Independent
Колишній агент британської розвідки MI6 Крістофер
Стіл отримав від вашингтонської компанії досліджень
Fusion GPS $168 тисяч за збір інформації про...

Україна
Остаточного списку для обміну полоненими на
Донбасі досі немає – ОБСЄ
Обмін полоненими на Донбасі не відбувається через
неузгодженість списків.

Російський омбудсмен ігнорує листи щодо
викрадення Павла Гриба
Російський омбудсмен Москалькова не відповіла на
п’ять листів щодо заарештованого в РФ українця
Павла Гриба.
У Києві заарештували казахську журналістку,
готують екстрадицію
Шевченківський райсуд Києва застосував
екстрадиційний арешт до опозиційного журналіста і
громадського активіста з Казахстану Жанари Ахмет.
ГПУ готує нові запити до США для допиту
Манафорта
Генпрокуратура України готує нові запити США для
допиту екс-голову передвиборчого штабу Трампа
політтехнолога Пола Манафорта, який фігурує...
Спілка журналістів передала ОБСЄ звіт про
порушення прав журналістів окупантами
Національна спілка журналістів України передала
представнику ОБСЄ з питань свободи ЗМІ та
секретарям Союзу журналістів Росії у Відні звіт про...
Лідер Сербської опозиційної партії хоче вислати
з країни українського посла
Лідер опозиційної Сербської радикальної
проросійської партії Воїслав Шешель закликав уряд
оголосити персоною нон грата посла України...
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Точка зору
Вернидуб: "Зорі" в Берліні не вистачило свіжості
Головний тренер футбольного клубу "Зоря"
(Луганськ) Юрій Вернидуб прокоментував поразку
своєї команди в поєдинку з німецькою "Гертою" у
четвертому турі групового етапу Ліги Європи УЄФА.
Чи ввійде Молдова до складу Румунії: між
риторикою і неминучістю
У Румунії готуються до 100-річчя об'єднання з
Молдовою, а в Молдові - до виборів

Суспільство
3 листопада. Пам’ятні дати
Сьогодні в Україні відзначають День ракетних військ і
артилерії та День інженерних військ.

"Динамо" обіграло "Янг Бойз" і достроково
пробилося до 1/16 фіналу Ліги Європи
"Біло-сині" завдяки перемозі у Берні над віцечемпіонами Швейцарії за два тури до завершення
групового етапу Ліги Європи УЄФА-2017/18...
Лядівський скельний монастир. Тисячолітня
молитва Подільського Афону
У молитві та покаянні ченці тут служать Господу вже
понад тисячу років

Twitter-аккаунт Трампа випадково видалили
Twitter-аккаунт президента США Дональда Трампа в
четвер увечері зник. У компанії послалися на
людський фактор - помилку співробітника, пише AFP.

Родича Путіна оформили власником елітної
вілли в Сочі - ЗМІ
Двоюрідний племінник президента Росії Михайло
https://dinam.esclick.me/J10j46IAm0q
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Шеломов ймовірно володіє віллою в
природоохоронній зоні Сочі...

3 листопада: народний календар і астровісник
Сьогодні Іларіона; передбачаємо погоду на квітень і
всіляко уникаємо суперечок.
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