
17.11.2017 Україна і світ 17.11.17

https://dynam.esclick.me/JRyCbIeYuOq 1/5

✕

Ескалація в АТО: на Світлодарській дузі ворог

випустив понад 90 мін

Оперативна обстановка в районі проведення АТО

дещо ускладнилася.

Сенат США схвалив оборонний бюджет із

летальною зброєю для України

Оборонний бюджет США на 2018 рік, що передбачає

350 млн доларів на безпекову допомогу Україні,

спрямований на підпис президентові США.

Глава Пентагону назвав умову переговорів із

Пхеньяном

Сполучені Штати вбачають можливість проведення

переговорів з керівництвом Північної Кореї лише в

разі припинення Пхеньяном...

Пентагон: Відлік до повного розгрому ІДІЛ пішов

на тижні

До повного розгрому терористичного угруповання

"Ісламська держава" на території Сирії та Іраку

залишились лічені тижні, максимум місяці.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2345982-eskalacia-v-ato-na-svitlodarskij-duzi-vorog-vipustiv-ponad-90-min.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2345943-senat-ssa-shvaliv-oboronnij-budzet-iz-letalnou-zbroeu-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2345905-glava-pentagonu-nazvav-umovu-peregovoriv-iz-phenanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2345976-pentagon-vidlik-do-povnogo-rozgromu-idil-pisov-na-tizni.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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Росія в ООН заблокувала продовження

розслідування хіматак у Сирії

Делегація Росії при ООН у четвер скористалась

правом вето, заблокувавши резолюцію Ради Безпеки

щодо продовження мандату...

Летальна зброя для України: сенатор каже, що

Білий дім змінює політику

Нинішня адміністрація Білого дому наближається до

того, щоб змінити підхід та ухвалити рішення про

надання Україні летальної зброї...

У 170 містах Франції відбуваються протести

проти реформ президента

Дві найбільші профспілки Франції вчетверте за осінь

проводять протести по всій країні проти президента

Еммануеля Макрона та його реформ.

Трамп вважає, що Росія може допомогти США -

Білий дім

Президент США Дональд Трамп вважає, що його

адміністрації не варто загострювати суперечки з

Москвою, натомість шукати шляхи взаємодії...

Радбез ООН не підтримав російський проект

резолюції по Сирії

Сім держав-членів Ради Безпеки ООН, у тому числі

Україна, виступили проти російського проекту

резолюції щодо подальшої роботи...

Президент Зімбабве відмовляється йти у

відставку - ЗМІ

Президент Зімбабве Роберт Мугабе, якого

утримують під домашнім арештом військові,

зустрівся з генералами для переговорів у столиці

Хараре.

Світ

Україна

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2345931-rosia-v-oon-zablokuvala-prodovzenna-rozsliduvanna-himatak-u-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2345919-letalna-zbroa-dla-ukraini-senator-kaze-so-bilij-dim-zminue-politiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2345899-u-170-mistah-francii-vidbuvautsa-protesti-proti-reform-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2345980-tramp-vvazae-so-rosia-moze-dopomogti-ssa-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2345960-radbez-oon-ne-pidtrimav-rosijskij-proekt-rezolucii-po-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2345962-prezident-zimbabve-vidmovlaetsa-jti-u-vidstavku-zmi.html
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Глава Мін'юсту заявив, що віднедавна перебуває

під охороною

Міністр юстиції України Павло Петренко заявив про

те, що віднедавна перебуває під охороною.

Мін’юст планує запровадити онлайн арешти

банківських рахунків

Міністерство юстиції перейматиме досвід Хорватії у

запровадженні системи електронних арештів

банківських рахунків.

Перший український супутник зв’язку може вийти

на орбіту в 2018

Україна планує запустити на орбіту свій перший

телекомунікаційний супутник “Либідь” у 2018 році.

Байден розповів, як Обама довірив йому

займатися Україною

Екс-президент США Барак Обама під час

перебування на найвищій посаді в Білому домі

повністю довірився...

«Епідемія розстрілів» в США: причина - криза

особистості

«511 днів. 555 масових розстрілів...» - ми і не знали

про моторошну статистику за півтора року від газети

New York Times

Ми що, не скажемо «хрущовкам» прощавайте?

Київська влада нібито взялася за оновлення Лісового

масиву, але про повну ліквідацію 3055 столичних

«хрущоб» можна лише мріяти

Між «Богом» і «Божком»

Звідки у назві селища на Хмельниччині взявся «Бог»?

Точка зору

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2345926-glava-minustu-zaaviv-so-vidnedavna-perebuvae-pid-ohoronou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2345974-minust-planue-zaprovaditi-onlajn-aresti-bankivskih-rahunkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2345985-persij-ukrainskij-suputnik-zvazku-moze-vijti-na-orbitu-v-2018.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2345966-bajden-rozpoviv-ak-obama-doviriv-jomu-zajmatisa-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2345094-epidemia-rozstriliv-v-ssa-pricina-kriza-osobistosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2345825-mi-so-ne-skazemo-hrusovkam-prosavajte.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2344727-miz-bogom-i-bozkom.html
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17 листопада. Пам’ятні дати

Сьогодні в Україні та світі відзначають День

студентів.

Марина Порошенко відкрила у Харкові

мистецький фестиваль Gaudeamus Opera

Дружина Президента України Марина Порошенко

разом із головою Харківської ОДА Юлією Світличною

взяла участь у ІІ мистецькому фестивалі...

Ступка у свій ювілей хоче "відкрити" для України

Клейста

Остап Ступка відзначає 50-річчя прем'єрою вистави

"Розбитий глек" за п'єсою Генріха фон Клейста - і

вона стане відкриттям в культурному просторі.

Ілон Маск розповів про тяжке дитинство й

розрив із дівчиною

Засновник компаній SpaceX, Tesla, Pay Pal та інших

всесвітньо відомих проектів мільярдер Ілон Маск крок

за кроком відкриває нові технічні горизонти для...

Винахідники пропонують "звільнити людство від

політиків", переселивши їх в океан

Пілотний проект, який втілиться в життя у

прибережних водах Французької Полінезії, до 2020

року стане першим «плавучим співтовариством»...

Міжнародний фестиваль анімації відбудеться в

Києві

ХXIV Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів

"КРОК–2017: У рідній гавані" відбудеться 23 - 26

листопада у київському Будинку кіно.

17 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні Никандра; таємниці українського знахарства

і чи варто сьогодні зазирати до високих кабінетів. 

Суспільство

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2345665-17-listopada-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2345911-marina-porosenko-vidkrila-u-harkovi-misteckij-festival-gaudeamus-opera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2345917-stupka-u-svij-uvilej-hoce-vidkriti-dla-ukraini-klejsta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2345972-ilon-mask-rozpoviv-pro-tazke-ditinstvo-j-rozriv-iz-divcinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2345909-vinahidniki-proponuut-zvilniti-ludstvo-vid-politikiv-pereselivsi-ih-v-okean.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2345970-miznarodnij-festival-animacii-vidbudetsa-v-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2345651-17-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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