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✕

Доба в АТО: на Приморському напрямку окупанти

застосували міномети

За минулу добу бойовики 20 разів відкривали вогонь

по позиціях сил АТО, внаслідок бойових дій один

український військовий отримав бойову травму.

Вибух в Малі забрав життя солдатів ООН

У західній частині Малі в результаті вибуху загинули

три солдати Організації Об'єднаних Націй, двоє інших

були поранені під час супроводу конвою.

ВМС США врятували американок після місяців

виживання в Тихому океані

Дві жінки і дві собаки, які вижили впродовж майже

п'яти місяців на зламаній яхті в Тихому океані, були

врятовані американським військовим кораблем...

Єльченко закликав ООН відреагувати на

ігнорування Росією вимог Міжнародного суду

ООН має відреагувати на невиконання РФ рішень

Міжнародного суду щодо ситуації з правами

національних меншин в окупованому Криму...
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2332488-doba-v-ato-na-primorskomu-napramku-okupanti-zastosuvali-minometi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2332444-vibuh-v-mali-zabrav-zitta-soldativ-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2332480-vms-ssa-vratuvali-amerikanok-pisla-misaciv-vizivanna-v-tihomu-okeani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2332435-elcenko-zaklikav-oon-vidreaguvati-na-ignoruvanna-rosieu-vimog-miznarodnogo-sudu.html
http://esputnik.com/
https://www.ukrinform.ua/block-topnews
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Чийгоз і Умеров прибули до аеропорту Анкари на

рейс в Україну

Звільнені з російського ув'язнення заступники голови

Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і

Ахтем Чийгоз очікують рейсу в Україну. 

Наркотична криза в США: Трамп оголосив

надзвичайну ситуацію

Американський лідер оголосив надзвичайний стан у

сфері охорони здоров'я через "найгіршу наркотичну

кризу" в історії США, що охопила країну.

Штати запровадили нові санкції проти КНДР

Офіційний Вашингтон запровадив новий пакет

санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які

сприяють продовженню практики грубих порушень

прав людини в Північній Кореї.

Держдеп затвердив список російських компаній,

з якими заборонено співпрацювати

Держсекретар США Рекс Тіллерсон затвердив список

російських підприємств та установ, співробітництво з

якими загрожуватиме санкціями...

Експерти ООН визнали Асада відповідальним за

хіматаку в Хан-Шейхуні

Експерти ООН назвали режим президента Сирії

Башара Асада відповідальним за хімічну атаку в

сирійському Хан-Шейхуні 4 квітня цього року.

Уряд США розсекретив документи про вбивство

Кеннеді, щоправда не всі

Білий дім, за розпорядженням президента Трампа,

оприлюднив 2891 документ з розслідування про

вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді...

Російські тролі швидко переключилися на акції

проти Трампа після виборів - ЗМІ

Сумнозвісна "Фабрика тролів" у Санкт-Петербурзі,

яка вела інформаційну кампанію за Дональда

Трампа й проти Гілларі Клінтон під час...

Світ

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2332505-cijgoz-i-umerov-pribuli-do-aeroportu-ankari-na-rejs-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2332423-narkoticna-kriza-v-ssa-tramp-ogolosiv-nadzvicajnu-situaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2332399-stati-zaprovadili-novi-sankcii-proti-kndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2332461-derzdep-zatverdiv-spisok-rosijskih-kompanij-z-akimi-zaboroneno-spivpracuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2332449-eksperti-oon-viznali-asada-vidpovidalnim-za-himataku-v-hansejhuni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2332476-urad-ssa-rozsekretiv-dokumenti-pro-vbivstvo-kennedi-sopravda-ne-vsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2332463-rosijski-troli-svidko-pereklucilisa-na-akcii-proti-trampa-pisla-viboriv-zmi.html
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Назарбаєв сказав, коли казахську мову

переведуть на латинку

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив,

що суспільство країни загалом підтримує

запропонований проект переведення алфавіту...

ЄС виділив €12 мільярдів на космічні проекти

Європейський союз виділив €12 млрд на інвестиції в

розробку великих космічних проектів на 2014-2020

роки.

ОБСЄ констатувала збільшення кількості вибухів

на Донбасі в 3 рази

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала

збільшення кількості вибухів у зоні АТО у 3 рази

впродовж лише одного дня.

Учасників зіткнень в Святошинському суді

відправили під домашній арешт

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід

у вигляді домашнього арешту трьом підозрюваним

під час зіткнень у Святошинському райсуді...

В Україні вже незабаром з’явиться Стратегія

управління відходами – Семерак

Урядовий комітет підтримав проект Стратегії

управління відходами й Кабінет міністрів уже на

найближчих засіданнях уряду може ухвалити...

Go Highway: дорожники анонсували проект, що

з'єднає українські та польські порти

Україна за підтримки Світового банку уже розпочала

реалізацію проекту Go Highway, що має з'єднати

українські та польські порти.

Президент закликав іноземних інвесторів вірити

в українські реформи

Президент Петро Порошенко зустрівся з інвесторами

управляючої компанії Horizon Capital та Western NIS

Enterprise Fund.

Україна

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2332439-nazarbaev-skazav-koli-kazahsku-movu-perevedut-na-latinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2332493-es-vidiliv-12-milardiv-na-kosmicni-proekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2332447-obse-konstatuvala-zbilsenna-kilkosti-vibuhiv-na-donbasi-v-3-razi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2332427-ucasnikiv-zitknen-v-svatosinskomu-sudi-vidpravili-pid-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2332455-v-ukraini-vze-nezabarom-zavitsa-strategia-upravlinna-vidhodami-semerak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2332413-go-highway-dorozniki-anonsuvali-proekt-so-zednae-ukrainski-ta-polski-porti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2332421-prezident-zaklikav-inozemnih-investoriv-viriti-v-ukrainski-reformi.html
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Хроніка резонансних убивств: куди веде слід

кілера?

За три з половиною роки жертвами злочинів ставали

політики, очільники міст, військові, журналісти

Оновлена Донеччина. Де Україна - там модерно

«Дорожня карта» побудови європейської

інфраструктури Донеччини вже існує. Частина ІІ.

Екологія

Українські греко-католики посеред Дикого поля

На початку 90-х на Донеччині з'явилася УГКЦ. Про те,

як живуть її віряни сьогодні - у проекті "Сім днів у

регіоні"

27 жовтня. Пам’ятні дати

Щороку цього дня з ініціативи ЮНЕСКО

відзначається Всесвітній день аудіовізуального

спадку.

В Україну доставили ліки від ботулізму і правця –

МОЗ

... надана кількість ліків повністю покриє потребу

українського населення на наступні шість місяців,

запевнили в МОЗ.

У Ризі назвали переможців VІI Фестивалю

української молоді "Балтійські зорі"

Підведено підсумки та названо переможців VІI

Міжнародного фестивалю творчості української

молоді "Балтійські зорі", що тривав у Ризі.

Точка зору

Суспільство

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2332241-hronika-rezonansnih-ubivstv-kudi-vede-slid-kilera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2332125-onovlena-doneccina-de-ukraina-tam-moderno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2332199-ukrainski-grekokatoliki-posered-dikogo-pola.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2332057-27-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2332446-v-ukrainu-dostavili-liki-vid-botulizmu-i-pravca-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2332453-u-rizi-nazvali-peremozciv-vii-festivalu-ukrainskoi-molodi-baltijski-zori.html
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Кількість багатіїв в Азії вперше перевищила таку

в США

Кількість мільярдерів у світі стала ще більшою, їх

гаманці ще товщими, при цьому вперше центр

індивідуального багатства перемістився з США...

Робот став громадянином Саудівської Аравії

Саудівська Аравія стала першою країною, яка

надала підданство роботу – прототипу жінки на ім’я

Софія.

27 жовтня: народний календар і астровісник

День святого покровителя Святошина, скільки

залишилося до початку справжньої зими і коли

нарешті зацвіте кактус.

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-world/2332483-kilkist-bagatiiv-v-azii-vperse-perevisila-taku-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2332457-robot-stav-gromadaninom-saudivskoi-aravii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2332075-27-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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