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Доба в АТО: 44 ворожих обстріли, загинули двоє

українських воїнів

Минулої доби вдень і після 18 години противник

продовжив активні обстріли українських позицій

вздовж усієї лінії розмежування...

MH17: Грузія передала Нідерландам ракету "Бук"

для розслідування

Голландські військові отримали від Грузії ракету для

зенітно-ракетного комплексу "Бук", щоб використати

її у розслідуванні катастрофи рейсу MH17.

У Франції затримали 10 підозрюваних у

підготовці вбивств політиків - ЗМІ

У Франції за підозрою у плануванні нападів на

політиків затримали десять осіб віком від 17 до 25

років.

Глава британської контррозвідки заявляє про

зростання загрози тероризму

Глава розвідки Британії MI5 Ендрю Паркер попередив

про найгострішу загрозу тероризму з боку

ісламістських бойовиків.
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Напади талібів в Афганістані: загинуло більше 70

осіб

В результаті серії нападів в афганських провінціях

Газні і Пактія загинула щонайменше 71 людина.

У турецькому Мерсіні підірвали автобус з

поліцейськими

У Туреччині в центрі міста Мерсін на південному

сході підірвали автобус, який перевозив

поліцейських.

США вимагають незалежного розслідування

вбивства журналістки на Мальті

Державний департамент США рішуче засудив

жорстоку розправу над мальтійською журналісткою

Дафною Галіцією, яка викривала корупцію в уряді...

Пхеньян втрачає фінансування ззовні - Держдеп

Офіційний Вашингтон позитивно оцінює міжнародних

тиск на Північну Корею та вважає, що режим у

Пхеньяні почав відчувати...

Між Росією й США гірші відносини, ніж у розпал

"холодної війни" - екс-посол Канади

Сучасне протистояння між Західним світом і

Російською Федерацією становить більшу небезпеку,

ніж "Холодна війна" минулого століття.

Американський суд заблокував новий

"міграційний" указ Трампа

Третій "міграційний" указ президента США Дональда

Трампа, який забороняє в'їзд на територію

Сполучених Штатів громадян восьми країн...

Втручання Росії у вибори в США: слідство вивчає

причетність Cambridge Analytica

Комітет з питань розвідки нижньої палати

американського Конгресу розглядає діяльність

скандально відомої компанії...

Світ
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Канада остаточно ухвалила "акт Магнітського"

Сенат Канади остаточно затвердив так званий «акт

Магнітського», що дозволяє накладати санкції на

порушників прав людини по всьому світу...

“Наметове містечко” біля Ради не розганятимуть

- глава Нацполіції

Поліція не допустила, аби протест під Верховною

Радою закінчився кров’ю.

Поліція розслідує пограбування нацгвардійців

під Радою - Князєв

Нацполіція порушила справу не лише щодо

заподіяння шкоди постраждалим в результаті

сутичок під Верховною Радою особам, а й про...

Закон про освіту потрібен Угорщині для

передвиборчої кампанії - Гриневич

Міністерство освіти і науки проводить консультації

стосовно донесення позиції України щодо статті 7

Закону «Про освіту» з Естонією, що головує в Раді ЄС

Постпред України закликав Раду Європи

захистити кримчан від свавілля РФ

Рада Європи має негайно почати процес захисту

кримчан від російської влади на півострові, яка

нехтує правами людини та постійно їх порушує.

Влада Ізраїлю визнала Україну безпечною

країною

Визнання владою Ізраїлю України безпечною країною

має значно пришвидшити обробку заяв українців на

отримання статусу біженця в Ізраїлі, а також...

Україна готова надати Мальті конкретні

пропозиції щодо приватизації - Порошенко

Візит в Україну президента Республіки Мальта Марі-

Луїз Колейро Преки відкриває нову сторінку у

двосторонніх відносинах...

Україна
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Глава МЗС Польщі розповів, яка мета візиту

Дуди в Україну

Наприкінці року президент Польщі Анджей Дуда

відвідає Харків і під час візиту зверне увагу на

агресивну роль Росії в Україні та наголосить на...

Дуже геройський футбол

«Шахтар» здобув вольову перемогу над

«Феєноордом» в Лізі чемпіонів.

Президентські вибори в Киргизстані: Москві –

дуля, Києву - приклад

Ще одна пострадянська країна упевнено демонструє

свою опозиційність Москві. Досить обережно, але -

послідовно і результативно

Закон про квоти на ТБ запрацював на 100%, а

результат буде рівно за рік

Ще рік для телеканалів діятиме перехідний період. А

що зміниться вже зараз і чи виконуватимуть квоти на

ТБ – дізнавався Укрінформ

Як Івано-Франківськ не став Карпатським

Сталінградом

У межах проекту «Сім днів у регіоні» Укрінформ

пропонує цього тижня розповіді про походження назв

та цікаві історичні факти з життя семи міст...

Сало-сало, куди в ціні ти так погнало?

Українці погоджуються терпіти здорожчання будь-

яких продуктів, лише не національного «надбання» -

сала

18 жовтня. Пам’ятні дати

Сьогодні Європейський день боротьби з торгівлею

Точка зору

Суспільство
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людьми.

Генсек ООН: у світі понад 800 мільйонів людей

живуть у злиднях

Більше 800 млн людей у всьому світі продовжують

жити в умовах бідності і позбавлені права на

харчування, освіту та охорону здоров'я.

Столичний Віденський бал подарує щастя

особливим дітям

Такі заходи позитивно впливають на дітей, які

проходять курс реабілітації, та й на суспільство в

цілому

Держслужба зайнятості склала рейтинг

популярних вакансій вересня

Робітники з обслуговування, експлуатації та

контролю за роботою технологічного устаткування,

складання устаткування та машин, а також...

Будинок “Слово”: у Варшаві пройшла світова

прем'єра українського фільму

У Варшаві в рамках 33-го Варшавського

кінофестивалю у вівторок відбулася прем'єра

повнометражного документального фільму...

Українські археологи знайшли можливе

поховання князя Чорторийського

У Благовіщенському костелі селища Клевань на

Рівненщині, де тривають розкопки, археологи

виявили княжі останки.

KazanFireFest-2017: яєчня з 1600 яєць та козачі

рецепти за нанотехнологіями

Програма фестивалю триватиме 18-19 жовтня, а

"Великий KazanFireFest-2018" збере гостей вже

навесні

Huawei презентувала нову серію смартфонів -

конкурентів iPhone

Китайський виробник смартфонів Huawei

презентував телефони з першим у світі процесором

Kirin зі штучним інтелектом.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2326478-gensek-oon-u-sviti-ponad-800-miljoniv-ludej-zivut-u-zlidnah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2326042-stolicnij-videnskij-bal-podarue-sasta-osoblivim-ditam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2326379-derzsluzba-zajnatosti-sklala-rejting-popularnih-vakansij-veresna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2326442-budinok-slovo-u-varsavi-projsla-svitova-premera-ukrainskogo-filmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2326460-ukrainski-arheologi-znajsli-mozlive-pohovanna-knaza-cortorijskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2326247-kazanfirefest2017-aecna-z-1600-aec-ta-kozaci-recepti-za-nanotehnologiami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2326406-huawei-prezentuvala-novu-seriu-smartfoniv-konkurentiv-iphone.html


18.10.2017 Нічні Новини 18.10.17

http://ke.am/IYtdquqVYuq 6/7

Букерівську премію отримав Джордж Сондерс зі

США - за роман про президента

Американський письменник Джордж Сондерс

отримав британську Букерівську премію за

історичний роман "Лінкольн в Бардо".

18 жовтня: народний календар і астровісник

Нині Харитини; свято рогатого бога і де шукати

харизму.

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2326469-bukerivsku-premiu-otrimav-dzordz-sonders-zi-ssa-za-roman-pro-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2326385-18-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
http://ke.am/IYtdquqVYuq


18.10.2017 Нічні Новини 18.10.17

http://ke.am/IYtdquqVYuq 7/7


