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Топ новини
Доба в АТО: бойовики гатили із зенітки по
позиціях ЗСУ під Гнутовим
Попри те, що російсько-окупаційні війська і далі
обстрілюють оборонні укріплення українських
захисників, ситуація у зоні АТО залишається
контрольованою ЗСУ.
Авіаудари РФ по Сирії: правозахисники
заявляють уже про більше як 50 загиблих
Принаймні 53 цивільні загинули внаслідок ударів
російської авіації по сирійському селі Аль-шафах у
неділю.
ФБР приховувало інформацію щодо хакерських
атак з Росії - AP
Федеральне бюро розслідувань США приховувало
інформацію про російських хакерських атаках від
офіційних осіб, пошту яких намагалися зламати.
Поліцейські прийшли на "сходку" кримінальних
авторитетів: понад 60 затриманих
https://dynam.esclick.me/JjdiVLHlcmq
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У неділю поліцейські навідалися у ресторан у ПущіВодиці, де затримали понад 60 осіб, які зібралися на
"зустріч" кримінальних авторитетів.

До нової ісламської антитерористичної коаліції
увійшли понад 40 країн
Про створення нового антитерористичного
військового альянсу заявив кронпринц Саудівської
Аравії Мухаммад бін Салман.

Світ
У торговому центрі в штаті Нью-Йорк сталася
стрілянина
У неділю, 26 листопада, у торговому центрі Crystal
Run у населеному пункті Миддлтаун штату Нью-Йорк
сталася стрілянина.
У Румунії протестувати проти перегляду судової
системи вийшли десятки тисяч
Тисячі румунів вийшли на вулиці столиці Бухареста
та інших міст країни на протест проти плану
правлячих соціал-демократів переглянути судову
систему країни.
Виверження вулкану на Балі: евакуювали 24
тисячі людей
Через виверження вулкану Агунг на острові Балі
близько 24 тисяч жителів були евакуйовані. Усього
евакуювали 224 населених пункти.
Росія закликала до мирних переговорів з КНДР
Тиск на Пхеньян не змусить владу країни
відмовитися від ядерної зброї, тому необхідні
переговори між США та КНДР щодо мирного
врегулювання ситуації.
У Німеччині шукають вихід з політичної кризи
Німецькі християнські демократи, яких очолює
федеральний канцлер Ангела Меркель, почали
консультації з Соціал-демократичною партією про
відновлення "Великої коаліції" після провалу
https://dynam.esclick.me/JjdiVLHlcmq
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переговорів
Кадиров вже розмірковує про свою відставку
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що у нього є
кілька можливих кандидатур на пост глави
республіки, однак цей вибір - прерогатива вищого
керівництва Росії.
Есмінець США увійшов до Чорного моря
Американський ракетний есмінець Джеймс Вільямс
увійшов у Чорне море.

Україна
Рівень організованої злочинності в Україні б'є всі
рекорди
Україна зайняла 113-е місце в списку зі 137 країн
світу за рівнем організованої злочинності.

"Суд" у Криму залишив під арештом фігуранта
"справи українських диверсантів"
Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму
відхилив апеляцію захисту і залишив під арештом
фігуранта так званої «справи українських
диверсантів»...
Рада Європи розглядає можливість скасування
санкцій проти Росії
У Раді Європи розглядають питання про скасування
санкцій проти Росії, які були накладені за агресію
Москви щодо України.
Литва хоче дати Україні зброї майже на 2
мільйони євро
Литва має намір передати Україні озброєння,
вартість якого становить 1,93 мільйона євро.

Точка зору
https://dynam.esclick.me/JjdiVLHlcmq

3/5

27.11.2017

Україна і світ 27.11.17

Президентські вибори-2019: сюжет невідомий,
зате відомі декорації
Навіщо одразу чотири соціологічні центри дослідили
електоральну ситуацію в країні?

Щоб дитині не хотілося продати 5% печінки, її
любити треба
Укрінформ з’ясував, як відбувалося вербування дітей,
яких мало не вивезли в Москву «на органи»

"Дикий сад", сучасник Трої. Чому він досі не став
музеєм?
У Миколаєві всі роки незалежності розкопують єдине
в Україні степове городище епохи пізньої бронзи

Суспільство
27 листопада. Пам’ятні дати
Сьогодні день пам’яті Василя Липківського - першого
митрополита Української Автокефальної
Православної Церкви.

Українка перемогла на конкурсі Miss Europe
Continental
Представниця України 27-річна Наталія Варченко
стала переможницею конкурсу Miss Europe
Continental-2017, що відбувся в італійському Неаполі.
Астрономи ідентифікували астероїд, що прилетів
із глибин міжзоряного простору
Вчені-астрономи підтвердили, що виявлений
космічний об'єкт, який отримав тимчасову назву
A/2017 U1, є першим зареєстрованим астероїдом, що
прилетів...
27 листопада: народний календар і астровісник
Сьогодні Пилипа; заговляємось на 40-денний
Різдвяний піст, і хто до кого прилип.

https://dynam.esclick.me/JjdiVLHlcmq

4/5

27.11.2017

Україна і світ 27.11.17

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://dynam.esclick.me/JjdiVLHlcmq

5/5

