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Топ новини
Штаб: ворог накрив мінометним вогнем сили
АТО під Водяним і Трьохізбенкою
Наприкінці минулої доби обстановка в районі
проведення АТО й далі залишалася напруженою,
після 18 години бойовики продовжили обстріли...
Росія має два варіанти дій на Донбасі – Волкер
Спецпредставник Державного департаменту США у
справах України Курт Волкер заявив, що Росія має
два варіанти дій на Донбасі, однак заперечив...

Paradise papers: Банкова не реагуватиме на
Roshen у розслідуванні
В Адміністрації Президента України заявляють, що
не буде реакції на розслідування журналістів щодо
створення офшорних компаній для передачі...
Трагедія в Техасі: з'явилися нові подробиці
щодо стрільця
Перед нападом у церкві в містечку СазерлендСпрінґс чоловік на ім’я Девін Патрік Келлі у
текстовому повідомленні погрожував своїй тещі.
https://dinam.esclick.me/J7fQyzuEumq
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Смоленська катастрофа: МЗС Польщі готове
повертати Ту-154М через міжнародні суди
МЗС Польщі готове звернутися до міжнародних
судових інстанцій у справі повернення до Польщі
уламків розбитого президентського Ту-154М.

Світ
Пентагон ініціював додаткове розслідування
щодо стрільця в Техасі
Міністерство оборони США ініціювало додаткове
розслідування по колишньому військовослужбовцю
американських ВПС Девіну Келлі, який вчинив...
У Сирії вибух фугасу поранив чотирьох
кремлівських пропагандистів
У Сирії пропагандисти телеканалів НТВ і "Звєзда"
поранені при вибуху фугасу.

ПЕН-клуб приєднався до платформи Ради
Європи щодо захисту журналістів
PEN International (ПЕН-клуб) приєднався до
Платформи щодо сприяння захисту журналістики і
безпеки журналістів.
США продовжили ще на рік антиіранські санкції
1979
Президент США Дональд Трамп у понеділок видав
розпорядження, яким, згідно з процедурою,
продовжив ще на один рік санкції проти Ірану...
Міністр юстиції Німеччини закликає закрити
"податкові лазівки" у ЄС
Міністр юстиції Німеччини Хайко Маас після
оприлюднення "Райських документів" закликав
ухвалити єдині прозорі податкові правила у ЄС.
Слова німецького міністра розпалили
дипломатичний скандал із Польщею
Міноборони Польщі відкинуло пояснення військового
аташе ФРН у Польщі у справі висловлювань у
німецьких ЗМІ керівника німецького оборонного...
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Хворому на лейкемію королю Румунії різко
погіршало
Стан здоров'я Короля Румунії Міхая Першого, який
страждає на лейкемію, різко погіршився.

Україна
Український мінометний комплекс "Барс-8ММК"
вражає супершвидкістю
Мобільний мінометний комплекс "Барс-8ММК", який
розроблений ДП "Укроборонсервіс", що входить до
складу ДК "Укроборонпром", продемонстрував...
Умеров пояснив, як автономія кримських татар
допоможе поверненню півострова
Заступник голови Меджлісу кримськотатарського
народу Ільмі Умеров розповів, що офіційне визнання
Україною автономії кримських татар надасть...
У Криму кількість політв’язнів Кремля сягнула 57
У тимчасово окупованому Росією Криму наразі
налічується 57 політв'язнів.

Ващиковський сказав, що не так у відносинах
Польщі з Україною
Польща тривалий час безумовно підтримувала
Україну, що дуже важливо для безпеки Варшави.
Однак, останнім часом Польща визнала, що Київ...

Точка зору
5 листопада в Росії: революції не було, а 500
затриманих є
Політичне напруження в РФ не спадає - влада
перестраховується

Чому Шевченко повинен залишитися
Перший аргумент на користь головного тренера
https://dinam.esclick.me/J7fQyzuEumq
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збірної – здобутий досвід у відборі на ЧС-2018.

Суспільство
7 листопада. Пам’ятні дати
Цього дня у 1940 році у Вінніпезі було створено
Конгрес Українців Канади - суспільно-громадську
організацію, яка нині об’єднує 33 українських
всеканадських організації.
Унікальний заповідний степ: як не лісом заросте,
то соняшником засадимо
Цілина, якої тисячоліттями не торкався плуг,
заростає чагарниками

Думки про суїцид вже можна "побачити" на МРТ
Штучний інтелект, створений в Університеті Карнегі,
може передбачити майбутню спробу самогубства за
допомогою даних комп'ютерної томографії.

У Paradise Papers фігурує компанія Apple
У масштабному журналістському розслідуванні
офшорних рахунків під назвою Paradise Papers
("Райські документи") фігурує...

У продажу з’явилися гаджети, які заряджає
людське тепло
Американський виробник Matrix Industries почав
продавати три моделі свого першого винаходу –
смарт-годинника PowerWatch, який не потрібно...
Гонкурівську премію отримав роман про Другу
світову
Лауреатом Гонкурівської премії - найпрестижнішої
премії з літератури у Франції, в 2017 році став
письменник Ерік Вюйяр за роман «Порядок денний»
Вчені назвали найдавнішу спіральну галактику
https://dinam.esclick.me/J7fQyzuEumq
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Астрономи підтвердили, що галактика A1689B11, яка
утворилася через 2,6 мільярда років після Великого
Вибуху, є найдавнішою відомою спіральною
галактикою.

7 листопада: народний календар і астровісник
Кому покровительствують святі Маркіан і Мартирій, і
чи штормитиме сьогодні за місячним календарем.
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