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Доба в АТО: загинули п'ятеро українських воїнів,

майже всі - під Кримським

Ситуація у районі проведення АТО залишається

напруженою, проте контрольованою українською

армією. Попри загальне зменшення кількості...

США офіційно виступили на захист Сущенка в

ОБСЄ

Офіційний представник США при ОБСЄ Гаррі

Каміан виступив на засіданні постійної Ради ОБСЄ у

Відні, наголосивши на безпідставності звинувачень...

Окупанти завезли в Крим близько 300 тисяч

росіян - Джемілєв

Росія примусово змінює демографічну ситуацію в

окупованому Криму, туди завезено 250 тисяч осіб із

ОРДЛО та ще близько 300 тисяч - із РФ.

Комплектуючі до T-72: Україна виграла

оборонний тендер в Європі

"СпецТехноЕкспорт" отримав контракт від державної

європейської компанії на постачання комплектуючих

до танків T-72 протягом 2017-2019 років.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2350625-doba-v-ato-zaginuli-patero-ukrainskih-voiniv-majze-vsi-pid-krimskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sushchenko/2350551-ssa-oficijno-vistupili-na-zahist-susenka-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2350619-okupanti-zavezli-v-krim-blizko-300-tisac-rosian-dzemilev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2350530-komplektuuci-do-t72-ukraina-vigrala-oboronnij-tender-v-evropi.html
http://esputnik.com/
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Вибори в США: Флінн почав співпрацювати зі

слідством - NYT

Один із донедавна наближених до президента США

Дональда Трампа радників Майкл Флінн, який мав

викриті зв'язки з російським і турецьким урядами...

Американські ЗМІ довідалися про 18 поїздок

Манафорта до Москви

Пол Манафорт, який очолював президентську

кампанію Дональда Трампа на виборах минулого

року, був у Москві щонайменше 18 разів, що свідчить

Росія вимагає від Держдепу США закрити сайт

"Миротворець"

Росія направила ноту в Держдепартамент США із

вимогою закрити український сайт "Миротворець",

розміщений на американських серверах.

Трампу дорікнули, що він забагато часу витрачає

на відпочинок і гольф

Президент США Дональд Трамп, кортеж якого в

четвер прибув до гольф-клубу в Вест Палм Біч (штат

Флорида – ред.), провів свій 78 день на полі для гри..

Хуг вимагає від Захарченка пустити ОБСЄ до

кордону з Росією

Перший заступник голови спостережної місії ОБСЄ

Александр Хуг зустрівся з ватажком незаконного

збройного формування "ДНР"...

Саміт “Східного партнерства”: на Банковій

розкрили деталі візиту Порошенка

Програмою візиту Президента Петра Порошенка в

Брюссель для участі у саміті “Східного партнерства”

заплановано проведення близько 20 зустрічей...

Більшість у ПАРЄ проти повернення делегації

Світ

Україна

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2350574-vibori-v-ssa-flinn-pocav-spivpracuvati-zi-slidstvom-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2350561-amerikanski-zmi-dovidalisa-pro-18-poizdok-manaforta-do-moskvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2350618-rosia-vimagae-vid-derzdepu-ssa-zakriti-sajt-mirotvorec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2350580-trampu-doriknuli-so-vin-zabagato-casu-vitracae-na-vidpocinok-i-golf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2350559-hug-vimagae-vid-zaharcenka-pustiti-obse-do-kordonu-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2350590-samit-shidnogo-partnerstva-na-bankovij-rozkrili-detali-vizitu-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2350584-bilsist-u-pare-proti-povernenna-delegacii-rosian-arev.html
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росіян - Ар’єв

Більшість делегатів ПАРЄ виступають проти

повернення делегації Росії.

Король Бельгії розповів Порошенку, як інкогніто

їздив до Києва

Бельгійський король Філіп розповів, що таємно

приїжджав до Києва під час Революції на граніті в

1990 році.

Росія, Іран та Туреччина зібралися ділити шкуру

«невбитої» Сирії

Російські громадяни добряче заплатили і ще

заплатять – і життям, і добробутом – за «перемоги»

російської зброї на Близькому Сході

Ода ніжинському огірку: закуска, горілка і навіть...

ракета

Делікатес, який постачали до столу британської

королеви Єлизавети ІІ

24 листопада. Пам’ятні дати

Сьогодні день пам’яті Михайла Грушевського, Голови

Центральної Ради Української Народної Республіки,

історика, організатора науки, політичного і

державного діяча. 

ООН проведе "світловий" флешмоб у 16 містах

України

Представництво Організації Об’єднаних Націй в

Україні проведе “Флешмоб міст”, підсвітивши

помаранчевим кольором визначні об’єкти в Києві...

NASA показало, як народжувалися в 2017

урагани-монстри

Точка зору

Суспільство

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2350584-bilsist-u-pare-proti-povernenna-delegacii-rosian-arev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2350623-korol-belgii-rozpoviv-porosenku-ak-inkognito-izdiv-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2350481-rosia-iran-ta-tureccina-zibralisa-diliti-skuru-nevbitoi-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2349652-oda-nizinskomu-ogirku-zakuska-gorilka-i-navit-raketa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2350386-24-listopada-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2350610-oon-provede-svitlovij-flesmob-u-16-mistah-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2350628-nasa-pokazalo-ak-narodzuvalisa-najzahlivisi-uragani-2017.html
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На основі супутникових знімків в NASA створили

комп'ютерну візуалізацію потужних ураганів, що

сталися в 2017 році.

24 листопада: народний календар і астровісник

Чи вистудить землю Федір Студит і на кого сьогодні

проллється золотий дощ.
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