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Суспільство

Топ новини
Українці сьогодні відзначають День Гідності та
Свободи
У вівторок, 21 листопада, українці відзначають одне з
нових, але знакових свят в історії України - День
Гідності та Свободи.
Доба в АТО: 17 ворожих обстрілів, один боєць
загинув
Оперативна ситуація в зоні АТО залишається
складною. Російсько-окупаційні війська на різних
ділянках лінії розмежування і далі обстрілють позиції
У канадському парламенті вшанували жертв
Голодомору
У федеральному парламенті Канади в Оттаві
відбувся офіційний захід на відзначення 84-их
роковин Голодомору в Україні.
Держдеп США дав "зелене світло" поставкам
протитанкових Javelin до Грузії
Держдепартамент США схвалив постачання Грузії
https://dynam.esclick.me/JYV2x0mOK0q
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протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin на
загальну суму в $75 млн.

Посол Чалий: у Білому домі дійсно підтримують
надання зброї Україні
Посол України в США Валерій Чалий підтвердив, що
Рада нацбезпеки США займає позицію на підтримку
надання Україні американської летальної зброї...

Світ
США досі сподіваються на дипломатичне
рішення щодо КНДР - Тіллерсон
Офіційний Вашингтон досі хоче знайти мирне і
дипломатичне рішення північнокорейської кризи, на
противагу військовим сценаріям розвитку ситуації.
Обвал шахти на кам'яному кар'єрі в Молдові: вже
троє загиблих
В уряді Молдови працює кризовий штаб з
проведення рятувальних робіт і надання допомоги
сім'ям загиблих і постраждалим під час обвалу шахти
Між ЄС та Росією немає довіри - Ромпей
Відносини між Євросоюзом та Російською
Федерацією наразі повністю позбавлені довіри. Про
це під час перебування у Канаді заявив колишній
голова Європейської Ради (2010-2014)...
Китай та США створять лабораторію раннього
прогнозування екстремальних погодних умов
Лабораторія морської науки та технологій в місті
Циндао (Китайська Народна Республіка) спільно з
центром дослідження атмосфери США...

Україна
На Одещині затримали сатаністів-іноземців за
ритуальне вбивство людини
https://dynam.esclick.me/JYV2x0mOK0q
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Правоохоронці Одещини затримали групу іноземців
за підозрою у скоєнні ритуального вбивства.

Розслідування злочинів проти Майдану не стало
пріоритетом держави - Горбатюк
Розслідування злочинів, здійснених проти учасників
Майдану під час Революції Гідності, за чотири роки
так і не стало справою державного пріоритету.
Наявність держтаємниці у "справі Сущенка"
заважає у захисті - адвокат
Наявність у справі незаконно утримуваного в РФ
українського журналіста Романа Сущенка
держтаємниці значно ускладнює роботу захисту...
Зустріч Павла Гриба з консулом перервали
через українську мову
Павла Гриба, якого влітку затримали в Білорусі і який
опинився в краснодарському СІЗО, відвідав
український консул.
Телебачення Білорусі показало відео «допиту»
журналіста Шаройка
Білоруський державний телеканал продемонстрував
відео, за його твердженнями, допиту українського
«шпигуна» Павла Шаройка.
Мер Добропілля втік до Росії - ЗМІ
Мер міста Добропілля Донецької області Андрій
Аксьонов, у якого виявилося російське громадянство,
вже третій тиждень не з'являється на роботі.

Україна домовилася з ОАЕ про спільне
виробництво літаків
ДП «Антонов» домовилося з Об’єднаними
Арабськими Еміратами про співпрацю у виробництві
літаків Ан-132 і Ан-70.

Точка зору
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Румунія: Бумеранг «фіскальної революції»
Податкова реформа викликала невдоволення у
профспілок, представників бізнесу, пересічних
громадян Румунії

Прощавай, «Ямайко», або Політична криза в
Німеччині
Зрив попередніх переговорів про формування уряду
ФРН для Меркель може коштувати крісла

"Розчарована" Десна
Чому найбільша ріка Чернігівщини втрачає свої чари і
чи можна цьому зарадити

Суспільство
21 листопада. Пам’ятні дати
День Гідності та Свободи.
Християнське свято Собор Архістратига Михаїла та
інших небесних Сил бесплотних.

ЮНІСЕФ заявляє про значне погіршення якості
життя дітей у світі
Якість життя щодванадцятої дитини у світі
погіршилася внаслідок повстань, конфліктів та
неефективного державного управління.
Фестиваль про Україну в Парижі завершили
дебатами про долю Сенцова і Сущенка
Фестиваль «Вікенд на Сході» у Парижі, присвячений
Україні, закінчився пізно ввечері в понеділок
дебатами за участю представників інтелігенції...
Греція виплатить жертвам повені мільйони євро
компенсацій
Влада Греції заявила про намір витратити мільйони
євро на компенсацію збитків домогосподарствам і
підприємствам, постраждалим від повені...
21 листопада: народний календар і астровісник
https://dynam.esclick.me/JYV2x0mOK0q
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Сьогодні Архістратига Михаїла; чи приїде Миха на
білому коні і звідки вітер віятиме.
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