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✕

Штаб: ворог стріляє із 120-мм мінометів,

поранені й травмовані троє бійців АТО

Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська

продовжували порушувати режим тиші та вели

прицільні обстріли позицій Збройних Сил України...

Аналітики “мозкового центру” адміністрації

Трампа: Час озброїти Україну

Впливовий американський аналітичний центр

Heritage Foundation, який низка оглядачів та ЗМІ

називають мозковим центром адміністрації...

В ООН назвали вирок Младичу "історичною

перемогою правосуддя"

Колишній командувач армії боснійських сербів Ратко

Младич здійснював звірячі злочини проти мирних

громадян, тому вирок у вигляді довічного ув'язнення 

Штати хочуть відмовитися від російських

ракетних двигунів

США прагнуть припинити співпрацю із РФ у галузі
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2349828-stab-vorog-strilae-iz-120mm-minometiv-poraneni-j-travmovani-troe-bijciv-ato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2349782-analitiki-mozkovogo-centru-administracii-trampa-cas-ozbroiti-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2349769-v-oon-nazvali-virok-mladicu-istoricnou-peremogou-pravosudda.html
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ракетних двигунів для ракети-носія «Атлас-5».

WP: Американські війська залишаться в Сирії

після розгрому ІДІЛ

Американські сили залишаться на території Сирії

після того, як буле одержана кінцева перемога в цій

країні над терористичним угрупованням...

У Франції арештували російського сенатора-

олігарха Керімова

Суд у Франції пред'явив російському мільярдерові,

члену Ради Федерації Сулейману Керімову

звинувачення в ухиленні від сплати податків та...

Майбутній президент Зімбабве прилетів до

країни та виступив перед народом

Колишній віце-президент Зімбабве Еммерсон

Мнангагва повернувся з Південної Африки, щоб

зайняти пост президента після відставки 93-річного...

Сімом українським полоненим в “ЛНР” дали

подзвонити рідним

Бойовики “ЛНР” дозволили подзвонити додому

кільком українським полоненим.

Нацполіція підписала угоду з Microsoft щодо

кібербезпеки

Національна поліція України та Microsoft Ukraine

підписали меморандум про співпрацю у сфері

інформаційної та кібербезпеки.

Порошенко, Кличко і Тимошенко їдуть на зустріч

лідерів європейських "народників"

Світ

Україна

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2349794-wp-amerikanski-vijska-zalisatsa-v-sirii-pisla-rozgromu-idil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2349809-u-francii-arestuvali-rosijskogo-senatoraoligarha-kerimova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2349742-majbutnij-prezident-zimbabve-priletiv-do-kraini-ta-vistupiv-pered-narodom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2349754-simom-ukrainskim-polonenim-v-lnr-dali-podzvoniti-ridnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2349784-nacpolicia-pidpisala-ugodu-z-microsoft-sodo-kiberbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2349750-porosenko-klicko-i-timosenko-idut-na-zustric-lideriv-evropejskih-narodnikiv.html
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Президент України Петро Порошенко, міський голова

Києва Віталій Кличко та голова партії "Батьківщина"

Юлія Тимошенко візьмуть участь у зустрічі лідерів...

Вирок Младичу доводить, що буде покарання за

Донбас і Крим - Зеркаль

Заступник міністра закордонних справ України Лана

Зеркаль вважає, що сьогоднішній вирок міжнародного

суду Ратко Младичу доводить, що з часом покарання

Корнет проти Плотницького? «Міжвидова

боротьба» росіян!

«ЛНР», схоже, врятується. «Новоросія» - це надто

ризиковано для Кремля

Продажі ОВДП зросли вдев'ятеро (!), або Як

державна облігація банківський депозит

обігнала

В Україні значно побільшало громадян бюджетних

інвесторів – власників ОВДП. Купують, не бояться...

18 реформ одночасно? Це ми можемо…

Український та європейський досвід децентралізації -

у рамках форуму ПРООН у Святогірську на Донеччині

Мезин: там, де ходили мамонти

Проект "Сім днів у регіоні" пропонує віртуальну

мандрівку найдивовижнішим із природних парків

Чернігівщини

23 листопада. Пам’ятні дати

Сьогодні день пам’яті Блаженнішого Володимира,

Точка зору

Суспільство

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2349748-virok-mladicu-dovodit-so-bude-pokaranna-za-donbas-i-krim-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2349687-kornet-proti-plotnickogo-mizvidova-borotba-rosian.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2349478-prodazi-ovdp-zrosli-vdevatero-abo-ak-derzavna-obligacia-bankivskij-depozit-obignala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2348570-18-reform-odnocasno-ce-mi-mozemo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2348844-mezin-tam-de-hodili-mamonti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2349547-23-listopada-pamatni-dati.html
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Предстоятеля Української Православної Церкви,

Митрополита Київського і всієї України...

Кожна третя жінка в світі зазнає насильства -

генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш

констатував, що третина жінок по всьому світу

страждає від фізичного або сексуального насильства

Сексуальні домагання: сенатора США

звинуватили одразу чотири жінки

За останній тиждень діючого сенатора-демократа

Ала Френкена від штату Міннесота звинуватили в

сексуальних домаганнях одразу чотири жінки...

Штучний інтелект склав іспит на ліцензію лікаря

У Китаї робот Xiaoyi (Сяо І) зі штучним інтелектом

успішно здав іспити з медицини, які здають лікарі для

отримання ліцензії.

На Харківщині - новий спалах гепатиту: 29 хворих

Кількість хворих на гепатит А в Балаклійському

районі Харківської області зросла до 29 осіб, з них 14

дітей.

"Барселона" і "Челсі" вийшли до 1/8 фіналу Ліги

чемпіонів УЄФА

У найпрестижнішому футбольному єврокубку

завершився другий ігровий день 5-го туру групового

етапу.

Дніпро приєднало до себе селище з аеропортом

Селище Авіаторське офіційно приєднали до Дніпра.

Facebook покаже користувачам, чи атакували їх

російські тролі

Популярна платформа соціальних мереж Facebook

працює над розробкою нового інструменту, за

допомогою якого користувачі зможуть побачити...

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2349827-kozna-treta-zinka-v-sviti-zaznae-nasilstva-gensek-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2349820-seksualni-domaganna-senatora-ssa-zvinuvatili-odrazu-cotiri-zinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2349819-stucnij-intelekt-zdav-ispit-na-licenziu-likara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2349776-na-harkivsini-novij-spalah-gepatitu-29-hvorih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2349772-barselona-i-celsi-vijsli-do-18-finalu-ligi-cempioniv-uefa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2349810-dnipro-priednalo-do-sebe-selise-z-aeroportom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2349786-facebook-pokaze-koristuvacam-ci-atakuvali-ih-rosijski-troli.html
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23 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні Сосіпатра; що спільного між труханом і

дундуком, і де шукати втрачене.

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.

Відписатися

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2349552-23-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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