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Топ новини
Штаб: ворог гатить зі 122-мм артилерії й
"Градів", поранені двоє бійців АТО
Наприкінці минулої доби обстановка у районі
проведення АТО зберігала тенденцію до
загострення.
Кількість жертв у Техасі зросла до 26, ФБР
назвало ім'я нападника
Американські правоохоронці встановили ім'я
нападника, який розстріляв, за останніми даними, 26
людей у Першій баптистській церкві в Техасі.
Кількість жертв тайфуну у В'єтнамі збільшилася
до 49
Щонайменше 49 людей загинули, 27 пропали
безвісти в результаті тайфуну «Дамрі», який
обрушився на центральну частину В'єтнаму.
Утримуваного у Росії українця Павла Гриба
будуть судити по скайпу
Ув’язненого в Росії 19-річного українця Павла Гриба
https://dinam.esclick.me/J5hJcd6yiuq
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не привозитимуть на судове засідання 7 листопада,
воно буде проходити в режимі відеоконференції.

"Райські папери": Кремль інвестував у Twitter та
Facebook
Важливий інвестор Twitter та Facebook мав фінансові
зв'язки з двома російськими державними компаніями.

Світ
Принц Саудівської Аравії розбився на вертольоті
У Саудівській Аравії внаслідок аварії вертольота
загинув заступник губернатора провінції Асир, принц
Мансур бін Мукрін.

Сеул запровадив нові санкції проти Пхеньяна
Південнокорейський уряд у неділю оголосив про
запровадження нових санкцій проти 18-ти
високопоставлених посадовців режиму Північної
Кореї з метою посилення міжнародного тиску...
Трамп не проти зустрітися з лідером КНДР
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий
зустрітися і поговорити з північнокорейським лідером
Кім Чен Ином.

"Райські папери": оприлюднили офшорний
компромат на світові корпорації й політиків
Журналісти Міжнародного консорціуму
журналістських розслідувань виклали у мережу
результати вивчення 13,4 мільйонів документів...
Пучдемона відпустили на поруки й заборонили
їхати з Бельгії
Бельгійський суд відпустив на поруки лідера
Каталонії Карлеса Пучдемона.

Ватажок ІДІЛ втік від іракського спецназу на таксі
https://dinam.esclick.me/J5hJcd6yiuq
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Ватажок терористичного угруповання "Ісламська
держава" Абу Бакр аль-Багдаді втік з Іраку до Сирії.

Російський посол у США скаржиться, що його
ігнорують конгресмени
Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що
буцімто всі його спроби зустрітися з конгресменами
були безрезультатними.
Протести в РФ: більше сотні затриманих ночують
у поліції
У Росії з відділень поліції не відпускають більше сотні
затриманих на акціях протесту.

Кліматичну конференцію ООН відкриють попри
масові протести
Міжнародній кліматичній конференції ООН (COP23),
яка відкриється в Бонні в понеділок, передували
масові акції протесту, що відбулися у вихідні.

Україна
У київській багатоповерхівці стався вибух,
постраждала жінка
В Києві на вулиці Донецька 35, стався вибух. За
попередньою версією, причина вибуху — витік
побутового газу... загинула жінка.
На Полтавщині рейдери травмували
поліцейського
Організатори рейдерського захоплення агрофірми на
Полтавщині під час спроби втекти травмували
поліцейського і пошкодили кілька автомобілів...
Емісар Держдепу США відвідає Київ
Помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії
Уесс Мітчелл вирушає в Європейське турне, під час
якого планує відвідати, зокрема, Україну - для
обговорення питань відновлення суверенітету...
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Точка зору
Єврейське щастя, сидячі пам’ятники та
незвичайні музеї Вінниці
Місто може похвалитися єдиним у світі Музеєм
української марки

Суспільство
6 листопада. Пам’ятні дати
Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день
запобігання експлуатації довкілля під час війни та
збройних конфліктів.

"Райські папери": олігархи сховали в офшорах
майже €8 трильйонів
Нове масштабне журналістське розслідування
виявило, що багатії Землі заховали в офшорах майже
8 трильйонів євро.
"Райські папери" викрили офшорні зв'язки 13
"друзів Трампа"
Щонайменше 13 людей з найближчого кола
президента США Дональда Трампа, у тому числі,
3 членів адміністрації, 4 радників та 6 донорів, стали
Єлизавета ІІ й оточення Трюдо мали свої
інтереси в офшорах - "Райські папери"
Радник прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо
Стівен Бронфмен був залучений до переміщення
багатомільйонного капіталу до офшорних територій..
Мадонна, Боно й Кіра Найтлі теж потрапили до
"Райських паперів"
Відомі зірки шоу-бізнеса та кіноіндустрії потрапили до
матеріалів глобального журналістського
розслідування "Райські папери", яке встановило...
Український стартап змусив штучний інтелект
“рятувати” неякісні фото
https://dinam.esclick.me/J5hJcd6yiuq
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Українські розробники запустили сервіс Let’s
Enhance, який дає змогу збільшувати й редагувати
фото без втрат якості.

6 листопада: народний календар і астровісник
Хто такий Арефа і чи треба сьогодні дивитися у
дзеркала.

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.

Відписатися
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