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✕

Штаб АТО: бойовики зосередили обстріли на

Донецькому напрямку

У районі проведення АТО наприкінці минулої доби

обстановка не зазнала суттєвих змін.

США в ОБСЄ вказали Росії, що вона має зробити

за Мінськими угодами

Попри просування української сторони в політичному

пакеті заходів Мінських угод, Москва не виконує

навіть першого пункту документа – забезпечення...

Трамп дав "чіткі настанови" щодо України й РФ -

радник президента США

Глава Білого дому Дональд Трамп обрав політику

уникнення конфліктів з Росією, однак продовжує

зберігати тверду позицію США щодо спроб Москви...

Канада за кілька тижнів розширить санкції проти

Росії - ЗМІ

Канада вже протягом найближчих тижнів оголосить

про розширення санкції проти Росії і Венесуели.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2328059-sta-ato-bojoviki-zoseredili-obstrili-na-doneckomu-napramku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2327981-ssa-v-obse-vkazali-rosii-so-vona-mae-zrobiti-za-minskimi-ugodami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2328038-tramp-dav-citki-nastanovi-sodo-ukraini-j-rf-radnik-prezidenta-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2328006-kanada-za-kilka-tizniv-rozsirit-sankcii-proti-rosii-zmi.html
http://esputnik.com/
https://www.ukrinform.ua/block-topnews
https://www.ukrinform.ua/rubric-world
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy
https://www.ukrinform.ua/block-analytics
https://www.ukrinform.ua/rubric-society
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Суд дозволив Насірову виїхати з Києва й не дав

зняти браслет

Суд продовжив відстороненому главі ДФС України

Роману Насірову процесуальні приписи до 14 грудня

і залишив обов’язок носити електронний браслет. 

Розстріл у Мериленді: нападник скоїв у іншому

штаті ще одне вбивство

Менше доби знадобилась поліції штату Мериленд

для того, щоб знайти й затримати 37-річного

чорношкірого чоловіка, який напередодні розстріляв..

Вбивство журналістки на Мальті розслідують

разом із ФБР і Скотланд-Ярдом

До Мальти прибули іноземні слідчі, зокрема,

представники ФБР, щоб допомогти розслідувати

загибель журналістки Дафни Каруани Галіції.

Нові подробиці акустичних атак на Кубі:

постраждали не лише дипломати США

Крім 22 американських дипломатів, які постраждали

від шкідливих для здоров'я акустичних атак в Гавані,

стали з'являтися відомості про ураження інших...

Гейлі назвала “війною” втручання Росії в

американські вибори

Представник США при ООН Ніккі Гейлі назвала

втручання Росії у вибори американського президента

у 2016 році «веденням війни».

Розслідуванню щодо РФ іще далеко до

завершення - американський сенатор

Старший член сенатського комітету у закордонних

справах сенатор Бен Кардін зазначив, що ще рано

говорити про завершення розслідування...

Трамп обурився, що ЗМІ піднімають не ту

російську тему

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що

"уранова" домовленість з Росією 2010 року – за часів

президентства Обами – має бути важливішою темою

Світ

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2328012-sud-dozvoliv-nasirovu-viihati-z-kieva-j-ne-dav-znati-braslet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2327994-rozstril-u-merilendi-napadnik-skoiv-u-insomu-stati-se-odne-vbivstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2328043-vbivstvo-zurnalistki-na-malti-rozsliduut-razom-iz-fbr-i-skotlandardom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2328016-novi-podrobici-akusticnih-atak-na-kubi-postrazdali-ne-lise-diplomati-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2328052-gejli-nazvala-vijnou-vtrucanna-rosii-v-amerikanski-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2328035-rozsliduvannu-sodo-rf-ise-daleko-do-zaversenna-amerikanskij-senator.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2327964-tramp-oburivsa-so-zmi-pidnimaut-ne-tu-rosijsku-temu.html
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Assemblyline: канадська розвідка виклала

програму-шукач шпигунського ПЗ

Канадська спецслужба, відповідальна за

радіоелектронну боротьбу, виклала у відкритий

доступ одну зі своїх розробок під назвою...

Польща знайшла місце для балтійського каналу,

проти якого виступає РФ

Водний канал через Віслинську косу, який має

з'єднати затоку Вісли з Гданською бухтою, а відтак

зробити місто Ельблонг морським портом...

Європарламент ухвалив нову систему розподілу

біженців

Комітет з питань внутрішніх справ Європарламенту

43 голосами проти 16 проголосував за автоматичну

систему розподілу біженців, засновану на сукупності

ДТП у Харкові: водійці смертоносного Lexus

вручили підозру

Прокуратура Харківської області оголосила підозру

водієві автомобіля Lexus RX 350 Олені Зайцевій, яка

в’їхала в людей, що стояли біля пішохідного переходу

Медреформа: у Супрун анонсують "радикальні

речі, але поступово"

Медична реформа, ухвалена народними депутатами

19 жовтня, буде впроваджуватися поступово, за чітко

визначеним планом.

В Україні видали мільйонну ID-картку

У Києві видано ID-картку з номером 001000000.

Власницею мільйонної електронної ID-картки стала

київська школярка.

Протест під Радою: за все добре, проти всього

Україна

Точка зору

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2327966-assemblyline-kanadska-rozvidka-viklala-programusukac-spigunskogo-pz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2328030-polsa-znajsla-misce-dla-baltijskogo-kanalu-proti-akogo-vistupae-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2328021-evroparlament-uhvaliv-novu-sistemu-rozpodilu-bizenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2327985-dtp-u-harkovi-vodijci-smertonosnogo-lexus-vrucili-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2328028-medreforma-u-suprun-anonsuut-radikalni-reci-ale-postupovo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2328040-v-ukraini-vidali-miljonnu-idkartku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2327876-protest-pid-radou-za-vse-dobre-proti-vsogo-poganogo.html


20.10.2017 Єдина країна - Україна і світ 20.10.17

http://ke.am/IcaE7whkamq 4/6

поганого

Укрінформ спробував прислухатися до голосу

прихильників «великої політичної реформи»

Як це буває у «них»: через що європейські

міністри йдуть у відставки

Професійна і політична відповідальність, скандали та

звинувачення у корупції – причини останніх гучних

відставок євроміністрів.

20 жовтня. Пам’ятні дати

Сьогодні Всеукраїнський день боротьби з

захворюванням на рак молочної залози.

ООН: у світі щодня вмирають до 7 тисяч

немовлят

Попри розвинуті сучасні технології лікування та

наукові досягнення, щоденно в усьому світі

продовжують вмирати до 7 тис. немовлят.

Ліга Європи УЄФА: результати матчів третього

туру

У груповому турнірі Ліги Європи УЄФА 2017/18

завершилися матчі третього ігрового дня.

Яремче. Де опришки випили фатальну каву?

Сьогодні ми дізнаємося, де любила

фотографуватися бабуся Андруховича і як кава

погубила опришків.

Фотовиставка Кейт Беррі відкриється в Києві

За підтримки кінофестивалю "Молодість" з 26 жовтня

по 14 листопада в Національному музеї Тараса

Шевченка відбудеться фотовиставка Кейт Беррі

"Актриси".

Суспільство

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2327876-protest-pid-radou-za-vse-dobre-proti-vsogo-poganogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2327156-ak-ce-buvae-u-nih-cerez-so-evropejski-ministri-jdut-u-vidstavki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2327674-20-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2328044-oon-u-sviti-sodna-vmiraut-do-7-tisac-nemovlat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2328025-liga-evropi-uefa-rezultati-matciv-iii-turu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2327825-aremce-de-opriski-vipili-fatalnu-kavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2328046-fotovistavka-kejt-berri-vidkrietsa-v-kievi.html
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Тарантіно зізнався, що знав про домагання

продюсера Вайнштейна - NYT

Американський режисер Квентін Тарантіно зізнався,

що протягом багатьох років знав про неналежну

поведінку продюсера Харві Вайнштейна стосовно...

Вчені отримали з космосу перше “кіно зі звуком”

Американським науковцям вперше вдалося

побачити і почути зіткнення двох нейтронних зірок.

20 жовтня: народний календар і астровісник

Чи прийде зима на Сергія Послушного і чи можна

сьогодні влаштовувати застілля.  

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.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2328074-tarantino-ziznavsa-so-znav-pro-domaganna-produsera-vajnstejna-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2328067-vceni-otrimali-z-kosmosu-perse-kino-zi-zvukom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2327671-20-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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