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Топ новини
Доба в АТО: бойовики більше двох годин гатили
з "Градів" по Зайцевому
Ситуація у зоні АТО залишається складною... двоє
українських захисників зазнали поранення.

Стрілянина в Каліфорнії: злочинець не відрізняв
не дітей, ні дорослих
Під час кривавої стрілянини на півночі Каліфорнії у
вівторок, яка, за попередніми даними, спричинила
загибель п'яти людей, злочинець здійснив напади...
Палата представників Конгресу США схвалила
$350 млн допомоги Україні
Палата представників законодавчого органу США
проголосувала за надання 350 млн доларів на
допомогу Україні в галузі безпеки...
Третій комітет ООН ухвалив оновлений проект
резолюції щодо Криму
3-й комітет Генеральної Асамблеї ООН ухвалив оновлений
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проект резолюції "Ситуація з правами людини в
Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна".

Світ
В Ефіопії в результаті ДТП загинула 21 людина
Сьогодні в провінції Тігре на півночі Ефіопії
перекинувся автобус, у результаті чого 21 людина
загинула, багато людей отримали поранення.

Центральний телеканал Зімбабве захопили
військові
Зімбабвійські військові захопили центральний
телеканал країни і розгорнулися у різних районах
столиці африканської держави міста Хараре.
Коаліція знищила чотирьох ключових терористів
ІДІЛ
Міжнародна коаліція на чолі зі США впродовж
останніх трьох тижнів ліквідувала принаймні чотирьох
ключових терористів ІДІЛ у Сирії та Іраку.
У Конгресі США занепокоєні, що Трамп
неправильно використає ядерну кнопку
Комітет з питань міжнародних відносин Сенату США вважає,
що необхідно уважно переглянути процедуру одноосібного
прийняття рішення із застосування ядерної зброї...

Для протидії секс-домаганням у Конгресі США
введуть спеціальні тренінги
Спікер Палати представників США Пол Раян оголосив про
намір ввести обов'язкові спеціальні тренінги для
законодавців і персоналу з метою запобігання практики...

Україна
Хакери вкрали $1 млн з Банку Кредит Дніпро
З банку Кредит Дніпро ще півтора року тому хакери
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вкрали майже 1 млн доларів США.

Президент групи Світового банку високо оцінив
реформи в Україні
Президент України Петро Порошенко обговорив із
президентом групи Світового банку Джим Йонг Кімом
стан впровадження структурних реформ в Україні.
У МЗС розповіли подробиці про ухвалену в ООН
резолюцію щодо Криму
Третій комітет ООН на 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН
схвалив проект резолюції «Становище з правами людини в
Автономній Республіці Крим і місті Севастополі (Україна)».

Успіх реформ в Україні призведе до політичних
змін у РФ - екс-глава бундесверу
Успіх реформ в Україні може призвести до політичних
змін у Росії й пришвидшити вирішення ситуації з
Кримом.
В Україну прибув помічник держсекретаря США
До Києва з візитом прибув помічник держсекретаря
США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл.

Точка зору
Тереза Мей сьогодні – це Рональд Рейган вчора
Прем’єр Великобританії сказала Путіну все, що про
нього думає Захід. На заході знають, що хоче зробити
з ними Росія – і не допустять цього

Ізяслав. Хроніки літописного містечка
Продовжуючи подорож Хмельниччиною, зазирнемо в
Ізяслав, про який згадано ще в літописі XIII століття і
де розпочалася історія Пересопницького Євангелія.
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Суспільство
15 листопада. Пам’ятні дати
Цього дня 1918 року в Україні розпочалось
повстання проти гетьмана Скоропадського, яке за
місяць завершилось поваленням його влади і
встановленням правління Директорії.
Австралійці проголосували за визнання
одностатевих шлюбів
Майже 62% австралійців, які взяли участь у
поштовому референдумі, висловилися за легалізацію
одностатевих шлюбів.
У світі стає все більше протекціонізму –
дослідження
З початку економічної кризи у 2008 році 60 провідних
економік світу ухвалили більше 7 тис
протекціоністських торговельних заходів.
У Німеччині нарахували 860 тисяч бездомних,
12% - громадяни ЄС
У Німеччині нарахували 860 тисяч бездомних, 12% громадяни ЄС

В ЄС створять Європейський освітній простір
У Євросоюзі планують створити єдиний
Європейський освітній простір до 2025 року.

15 листопада: народний календар і астровісник
Що робили українці на Єлпідофора, який сніг довше
лежить і чи час позбуватися поганих звичок.
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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.
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