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✕

Доба в АТО: бойовики застосовують зброю на

всіх напрямках

За минулу добу бойовики 12 разів відкривали вогонь

по позиціях сил АТО... один військовослужбовець

сил АТО отримав поранення.

В Нігерії під час теракту загинули 13 осіб

В результаті атаки терориста-смертника в місті

Майдугурі на північному сході Нігерії загинули 13 осіб.

Ще п'ять осіб постраждали при вибуху.

Поліція звільнила заручників у британському

розважальному центрі

Поліція провела штурм розважального центру в місті

Нанітон в Британії, де озброєний чоловік захопив

заручників.

Держдеп США закликав Іран вивести військових

з Іраку

Глава Держдепартаменту США Рекс Тіллерсон

закликав Іран вивести з Іраку своїх військових і

військових експертів.

Отправитель: "Укрінформ" <mvkor@ukrinform.com>

Тема письма: Єдина країна - Україна і світ 23.10.17

Топ новини Світ Україна Точка зору Суспільство

Топ новини

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2329438-doba-v-ato-bojoviki-zastosovuut-zbrou-na-vsih-napramkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2329428-v-nigerii-pid-cas-teraktu-zaginuli-13-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2329373-policia-zvilnila-zarucnikiv-u-britanskomu-rozvazalnomu-centri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2329431-derzdep-ssa-zaklikav-iran-vivesti-vijskovih-z-iraku.html
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Трамп про ситуацію з КНДР: США готові до

всього

Влада Сполучених Штатів готова до будь-якого

сценарію розвитку ситуації навколо ядерної

програми Північної Кореї.

Хакери зламали сайти трьох міністерств Іспанії

Хакерське угруповання Аnоnуmоuѕ здійснило атаку

на сайти трьох міністерств Іспанії та Народної партії

країни.

Курди захопили найбільше нафтове родовище в

Сирії

У неділю, 22 жовтня, учасники курдської організації

Партія демократичного союзу (PYD) взяли під

контроль найбільше у Сирії нафтове родовище...

Південна Корея хоче відновити будівництво

ядерних реакторів

Уряд Південної Кореї має намір відновити

будівництво двох ядерних реакторів на південному

заході країни.

На виборах в Японії перемагає правляча коаліція

На дострокових парламентських виборах в Японії, які

відбулись в неділю, 22 жовтня перемагає

Ліберально-демократична партія прем'єр-міністра

країни Сіндзо Абе.

У Словенії другий тур президентських виборів

відбудеться у листопаді

Державна виборча комісія Словенії повідомила, що

жоден з кандидатів в президенти не подолав 50%

бар'єр в першому турі голосування.

Канада домовляється про вільну торгівлю із

Мексикою, Перу, Чилі та Колумбією

Канада розпочала перемовини про запуск вільної

торгівлі із країнами-членам Тихоокеанського альянсу,

до якого входять Чилі, Мексика, Перу та Колумбія.

Світ

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2329411-tramp-pro-situaciu-z-kndr-ssa-gotovi-do-vsogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2329402-hakeri-zlamali-sajti-troh-ministerstv-ispanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2329446-kurdi-zahopili-najbilse-naftove-rodovise-v-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2329434-pivdenna-korea-hoce-vidnoviti-budivnictvo-adernih-reaktoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2329392-na-viborah-v-aponii-peremagae-pravlaca-koalicia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2329414-u-slovenii-drugij-tur-prezidentskih-viboriv-vidbudetsa-u-listopadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2329409-kanada-domovlaetsa-pro-vilnu-torgivlu-iz-meksikou-peru-cili-ta-kolumbieu.html


23.10.2017 Єдина країна - Україна і світ 23.10.17

http://ke.am/IgU7W3hEy8q 3/5

Парубій сказав, коли в Раді з'явиться новий

законопроект про антикорупційний суд

Голова Верховної Ради Андрій Парубій виключає

виконання вимог учасників акції біля

парламенту... поки Рада не скасує рішення

Побиття Лозового зареєстрували як "насильство

щодо державного діяча"

Сколівській відділ поліції вніс дані про побиття

нардепа Андрія Лозового за статтею про погрозу чи

насильство щодо державного діяча. 

Журналістку з Казахстану "знайшли" в ізоляторі

тимчасового тримання Вишгорода

Журналістка і блогер з Казахстану Жанара Ахмет

була затримана на Київщині 21 жовтня у зв’язку з

розшуком по лінії Інтерполу і перебуває в ізоляторі...

Хацкевич: Бутко зіграв рукою, нам не дали

чистий пенальті

На думку головного тренера «Динамо», матч

зіпсувала суддівська помилка. 

Вибори в Чехії: народ теж дуже хотів

новенького, але Україні то не страшно

Гаряча політична “празька осінь” завершилася

сюрпризами. Чи стануть вони неприємними для

Європи та України?

Путін Завалдайський, або В місті Сочі темні ночі

Розрекламовані виступи Володимира Путіна ведуть

до зростання напруженості у світі

Україна

Точка зору

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2329363-parubij-skazav-koli-v-radi-zavitsa-novij-zakonoproekt-pro-antikorupcijnij-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2329395-pobitta-lozovogo-zareestruvali-ak-nasilstvo-sodo-derzavnogo-diaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2329349-zurnalistku-z-kazahstanu-znajsli-v-izolatori-timcasovogo-trimanna-visgoroda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2329370-hackevic-butko-zigrav-rukou-nam-ne-dali-cistij-penalti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2329340-vibori-v-cehii-narod-tez-duze-hotiv-novenkogo-ale-ukraini-to-ne-strasno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2329005-putin-zavaldajskij-abo-v-misti-soci-temni-noci.html
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Формула-1: Хемілтон переміг на Гран-прі США

Це дев’ята перемога в цьому сезоні  32-річного

британського пілота. Феттель фінішував другим.

Tesla побудує завод в Шанхаї

Виробник електромобілів Tesla досяг угоди з мерією

Шанхая про будівництво в місті власного заводу з

виробництва автомобілів.

У Ризі проходить VІI Фестиваль української

молоді "Балтійські зорі"

Український центр молоді та дітей в Латвії проводить

у Ризі VІI Міжнародний фестиваль творчості

української молоді "Балтійські зорі".

Актор із «Гри престолів» розповів про фінал 8

сезону

Виконавець ролі Джона Сноу у телесеріалі «Гра

престолів» Кіт Гарінгтон зізнався, що фінал

останнього восьмого сезону змусив його плакати.

Портрет Мони Лізи з вусами продали на аукціоні

за 632 тис. євро

Картину французького художника Марселя Дюшапа,

на якій зображена Мона Ліза з вусами та бородою,

продано на аукціоні в Парижі за 632 500 євро. 

23 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні Євлампія; куди ріжки вказують, і чи пили

каву Богдан Хмельницький і Тарас Шевченко

Суспільство

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2329383-formula1-hemilton-peremig-na-granpri-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2329366-tesla-pobudue-zavod-v-sanhai.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2329380-u-rizi-prohodit-vii-festival-ukrainskoi-molodi-baltijski-zori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2329388-aktor-iz-gri-prestoliv-rozpoviv-pro-final-8-sezonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2329421-portret-moni-lizi-z-vusami-prodali-na-aukcioni-za-632-tis-evro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2328656-23-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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