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Топ новини
АТО: бойовики збільшили кількість обстрілів
майже вдвічі - до 33
Ситуація в районі проведення АТО залишається
складною. Російсько-терористичні війська
продовжують порушувати перемир'я на всій лінії...
Кількість жертв землетрусу в Ірані перевищила
140
Внаслідок сильного землетрусу на іранськоіракському кордоні загинули понад 140 іранців,
постраждали більше тисячі осіб.
Затримані з вибухівкою розказали, навіщо
привезли її до Києва
Двоє затриманих із вибухівкою у Дарницькому районі
Києва запевняють, що не знали про неї.

Поліція Києва посилює патрулювання на
вокзалах і в метро
У Києві поліцію переводять у підвищену готовність
через затримання автомобіля з вибухівкою на
Осокорках.
https://dinam.esclick.me/JJE2ZVTMKOq
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Світ
У США сталася стрілянина в нічному клубі,
семеро поранених
В американському штаті Індіана сталася стрілянина
в нічному клубі, поранені семеро осіб.

Румуни мітингують проти податкової реформи
Багатотисячні акції протесту проходять в неділю
ввечері, 12 листопада, у багатьох містах Румунії:
маніфестанти виступають проти затвердженої
урядом податкової реформи, а також вимагають...
Президентом Словенії переобрали Борута
Пахора
Президент Словенії Борут Пахор був переобраний на
другий термін після того, як він отримав перемогу на
виборах 12 листопада.
Британська розвідка підозрює софт
Касперського в шпигунстві - FT
ФСБ може використовувати ПЗ "Лабораторії
Касперського" для шпигунства за членами уряду
Великої Британії, побоюється розвідслужба країни.
Акустична атака на дипломатів: США припускають
використання технології СРСР
Акустична атака із застосуванням спеціального
випромінювального обладнання на американських
дипломатів на Кубі, від якої постраждали 24 особи...
У Німеччині хочуть скасувати восьмигодинний
робочий день
У Німеччині слід запровадити гнучкіший графік
роботи для підтримки конкурентоспроможності
німецьких компаній.

Україна
На зустрічі з Ердоганом говорили про звільнення
https://dinam.esclick.me/JJE2ZVTMKOq
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Сенцова - Умеров
Заступник голови Меджлісу кримськотатарського
народу Ільмі Умеров заявляє, що під час зустрічі з
президентом Туреччини...

Українським лікарям відкрили доступ до баз
Британського медичного журналу
МОЗ надало українським лікарям доступ до баз
даних Британського медичного журналу (British
Medical Journal, BMJ) - одного з найавторитетніших...
“Антонов” показав на Dubai Air Show два літаки
На міжнародному салоні Dubai Air Show ДП “Антонов”
представив два транспортних літаки.

Точка зору
Румунія: Чи зможе влада уникнути політичного
«харакірі»?
Зміна правил гри в сфері правосуддя може зробити
румунські суди інструментом політичних розправ

Україна використовує можливості космічної
галузі максимум на 7% - Каденюк
Україна використовує від 5 до 7 відсотків
можливостей своєї космічної галузі.

Сумська Альтанка: гнана і кохана
Фотографії цієї Альтанки є майже в кожному
весільному альбомі мешканців Сум: кажуть, така
світлина - на щастя

Суспільство
13 листопада. Пам’ятні дати
Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день
https://dinam.esclick.me/JJE2ZVTMKOq
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сліпих.

Кріштіану Роналду вчетверте став батьком
Футбольна зірка Кріштіану Роналду ввечері 12
листопада вчетверте став батьком.

Космічний шаттл Dream Chaser успішно
випробували в США
Створений для NASA американською компанією
Sierra Nevada космічний човник Dream Chaser
здійснив вільний політ в атмосфері...
Потужний землетрус стався у Коста-Риці
Землетрус магнітудою 6,5 бала стався у Коста-Риці.

Hubble зняв найближчий до Сонця вибух
наднової зірки
Телескоп Hubble зафіксував вибух наднової зірки SN
2014J, яка розташовується у галактиці М82.

Київенерго анонсувало “сюрприз” у платіжці за
тепло
У першій квитанції за опалення у новому сезоні
2017/2018 рр. мешканці близько 330 столичних
будинків побачать нові суми до сплати у графах...
13 листопада: народний календар і астровісник
Сьогодні Спиридона і Никодима; скільки коштує обід
у Печерській лаврі та як кажуть гуцули про того, хто
тихо сидить.
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