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Загострення на "луганському" фронті:

Порошенко зібрав Воєнний кабінет

Через загострення ситуації в окремих районах

Луганщини Президент Петро Порошенко скликав

позачергове засідання Воєнного кабінету РНБО.

У поліції назвали кількість постраждалих під час

сутичок на Майдані

Внаслідок сутички між правоохоронцями та

учасниками акції на Майдані Незалежності

постраждали двоє осіб, в тому числі і поліцейський.

Маккейн розкритикував телефонну розмову

Трампа з Путіним

Американський сенатор Джон Маккейн піддав критиці

президента США Дональда Трампа за телефонну

розмову з російським президентом...

ФСБ і білоруське КДБ могли діяти проти України

без відома Лукашенка – експерт

ФСБ Росії могла використовувати білоруський КДБ,
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2348933-zagostrenna-na-luganskomu-fronti-porosenko-zibrav-voennij-kabinet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2348952-u-policii-nazvali-kilkist-postrazdalih-pid-cas-suticok-na-majdani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2348992-makkejn-rozkritikuvav-telefonnu-rozmovu-trampa-z-putinim.html
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коли почалися арешти українських громадян, без

відома президента Олександра Лукашенка...

Вибух вантажівки на ринку в Іраку: кількість

загиблих зросла до 24

У результаті підриву начиненої вибухівкою вантажівки

в іракському місті Туз-Хурмату загинуло щонайменше

24 людини, кількість постраждалих досягла 80 людей

Теракт в Нігерії: США хочуть зміцнити

антитерористичу взаємодію в регіоні

Офіційний Вашингтон засудив останній теракт в

Нігерії, який позбавив життя півсотні мирних

мешканців, та виступив із наміром зміцнити...

У США висунули офіційні звинувачення Саїпову

за теракт в Нью-Йорку

Уродженцю Узбекистану Сейфулло Саїпову, який 31

жовтня на вантажівці протаранив людей на

Манхеттені в Нью-Йорку, пред'явили звинувачення...

США покладають відповідальність на Путіна за

припинення хіматак у Сирії

Державний департамент США вважає, що президент

Росії Володимир Путін несе персональну

відповідальність за тиск на президента Сирії з метою

Спецслужби Іраку не допустять відновлення ІДІЛ

- мінборони Канади

Якщо якийсь із осередків ІДІЛ спробує відновитися на

території Іраку, то місцеві спецслужби зможуть

самостійно дати цьому раду.

Доба в АТО: бойовики обстріляли Луганське зі

152-мм артилерії

Світ

Україна

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2349005-vibuh-vantazivki-na-rinku-v-iraku-kilkist-zagiblih-zrosla-do-24.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2348964-terakt-v-nigerii-ssa-hocut-zmicniti-antiteroristicu-vzaemodiu-v-regioni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2349000-u-ssa-visunuli-oficijni-zvinuvacenna-saipovu-za-terakt-v-nujorku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2348954-ssa-pokladaut-vidpovidalnist-na-putina-za-pripinenna-himatak-u-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2348947-specsluzbi-iraku-ne-dopustat-vidnovlenna-idil-minboroni-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2349001-doba-v-ato-bojoviki-obstrilali-luganske-zi-152mm-artilerii.html
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За минулу добу бойовики 9 разів відкривали вогонь

по позиціях сил АТО. 

У Авакова підтвердили: ватажок "ЛНР"

Плотницький втік у Росію

У Міністерстві внутрішніх справ України підтвердили

втечу ватажка "Луганської народної республіки" Ігоря

Плотницького до Росії.

У разі повернення Росії до ПАРЄ принципи Ради

Європи будуть підірвані - Кулеба

Принципи та цінності Ради Європи у разі

безумовного повернення Росії до ПАРЄ будуть

підірвані.

Велике пограбування в Неаполі

«Шахтар» програє «Наполі» 0:3 і випускає з рук

перепустку до плей-офф Ліги чемпіонів. 

І от голову жінки пересаджують на тіло

чоловіка…

Вчені навчились зрощувати спинний мозок,

проексперементували на тваринах і трупах.

Наступний крок — пересадка живої голови...

Туреччина: як озирнутися в бік Азії

Ширший погляд на енергетику світу дає можливість

знайти ключ до вирішення багатьох проблем

Розстріляна дружба, або Як живе Сеньківка без

музики і танців на кордоні

З початком російської агресії на сході України

пасажиропотік у пункті пропуску "Сеньківка" упав на

40%

Точка зору

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2348937-u-avakova-pidtverdzuut-vatazok-lnr-plotnickij-vtik-u-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2348950-u-razi-povernenna-rosii-do-pare-principi-radi-evropi-budut-pidirvani-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2348949-velike-pograbuvanna-v-neapoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2348900-i-ot-golovu-zinki-peresadzuut-na-tilo-colovika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2348828-tureccina-ak-ozirnutisa-v-bik-azii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2348032-rozstrilana-druzba-abo-ak-zive-senkivka-bez-muziki-i-tanciv-na-kordoni.html
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У Варшаві відзначили День Гідності і Свободи

В урочистому заході, який відбувся у посольстві

України в Польщі, взяли участь дипломати, численні

представники української громади, польські політики.

В Україні з початку року в ДТП загинуло більше 3

тисяч людей - Аброськін

В Україні з початку року внаслідок ДТП загинуло 3184

людини, травмовано - 29932.

Українська художниця розробила дизайн для

канадських грошей

Королівський канадський монетний двір випустив

різдвяну монету, дизайн якої розробила художниця

українського походження Анна Буччіареллі (Шинлова)

22 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні Зимової Мотрі; чи вийде на лід гусак і чи

варто міняти роботу.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного
інформаційного агентства Укрінформ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2348983-u-varsavi-vidznacili-den-gidnosti-i-svobodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2348970-v-ukraini-z-pocatku-roku-v-dtp-zaginulo-bilse-3-tisac-ludej-abroskin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2348966-ukrainska-hudoznica-rozrobila-dizajn-dla-kanadskih-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2348713-22-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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