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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 12.11.18

ЦАХАЛ: За ніч з Гази у бік Ізраїлю випустили не

менше 17 ракет        

З вечора неділі бойовики з сектора Гази
випустили в бік ізраїльської території не
менше 17 ракет, три з них були збиті
системою ПРО "Залізний купол".

США попередили Ер-Ріяд, що покарають усіх

причетних до вбивства Хашоггі        

Держсекретар США Майк Помпео
попередив наслідного принца Саудівської
Аравії Мохаммеда бін Саламана, що всі
причетні до вбивства журналіста Джамаля
Хашоггі не уникнуть покарання...

ЗМІ: Австрійського полковника-шпигуна РФ

розкрили спецслужби Британії        

Інформацію, що привела до розкриття
колишнього полковника австрійської армії,
який був завербований російською
військовою розвідкою ГРУ, надала
австрійській стороні британська
спецслужба.
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В Австрії реформують контррозвідку        

В рамках реформи Федерального
відомства із захисту конституції та боротьбі
з тероризмом (BVT) створять окремий
структурний підрозділ та наберуть 100
додаткових співробітників.

Прем’єр Фінляндії: До збоїв GPS під час навчань

НАТО може бути причетна Росія        

До збоїв у системі навігації GPS під час
масштабних військових навчань
Північноатлантичного Альянсу може бути
причетна Росія.

КНДР і Південна Корея зносять прикордонні

пости - ЗМІ        

Північна і Південна Корея приступили до
демонтажу 20 постів, розташованих на
укріпленому кордоні між двома країнами.

Ірак продовжує із США переговори про особливі

умови щодо антиіранських санкцій        

Іракський президент у неділю заявив, що
переговори із Сполученими Штатами
Америки з приводу спеціальних умов для
його країни для торгівлі з Іраном, зважаючи
на американські санкції проти Тегерана,
тривають.

Трюдо та Путін у Парижі провели коротку бесіду -

ЗМІ        

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та
президент Росії Володимир Путін коротко
поспілкувалися під час урочистих заходів у
Парижі, приурочених до річниці
завершення Першої світової війни.
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

Пєсков сказав, де Трамп і Путін зможуть

поспілкуватися        

Президент США Дональд Трамп і
президент РФ Володимир Путін
підтвердили намір провести зустріч під час
саміту Великої двадцятки, який відбудеться
в Аргентині 30 листопада-1 грудня.

Порошенко обговорив з Макроном і Меркель

миротворців та звільнення заручників        

Президент України Петро Порошенко під
час тристоронньої зустрічі з президентом
Франції Еммануелем Макроном та
канцлером Німеччини Ангелою Меркель
порушив питання міжнародної миротворчої
місії... 

Україна та США відновлюють роботу Комісії

Стратегічного партнерства        

Президент України Петро Порошенко
повідомив, що в рамках «Паризького
форуму заради миру» відбулося близько 40
зустрічей з лідерами країн світу.

Клімкін: ООН потрібні дотримання правил і

фундаментальна реформа        

Міністр закордонних справ України Павло
Клімкін виступив за необхідність реформи
Організації Об'єднаних Націй незважаючи
на опір до реформування самої організації.

Boeing попереджає: датчики нових літаків —

несправні. Усе настільки серйозно?        

Український авіапарк — не найновіший. І
це, виявляється, може мати й добрі
наслідки – принаймні, проблеми з
датчиками на нових літаках Boeing оминули
нас стороною
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СУСПІЛЬСТВО

12 листопада. Пам’ятні дати        

Сьогодні у світі відзначається Всесвітній
день боротьби з пневмонією.        

Доба в ООС: сім ворожих обстрілів, втрат немає        

У неділю ситуація в зоні ООС залишалася
цілком контрольованою Об’єднаними
силами.

Лісові пожежі у Каліфорнії забрали вже 31 життя        

Кількість загиблих у результаті лісових
пожеж в американському штаті
Каліфорнія зросла до 31 особи.

Сектор Гази: у сутичках загинули семеро

палестинців та ізраїльський військовий        

Семеро палестинців і один ізраїльський
солдат загинули у неділю внаслідок сутичок
у секторі Гази.

В Австралії затримали жінку, яка ймовірно

вставляла голки в полуницю        

В австралійському штаті Квінсленд
затримали жінку, яка причетна до
"полуничного переляку", коли у полуницях
були знайдені голки.
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В Україні запрацює "Лінія життя" із психологічної

підтримки - Супрун        

Уляна Супрун виступила з ідеєю створення
загальнонаціональної служби підтримки,
куди кожен українець в момент особистої
кризи зможе звернутися за допомогою.

Синоптики на понеділок обіцяють до 6° морозу        
(КАРТА)
В Україні у понеділок вночі від 2° тепла до
3° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла,
а на Прикарпатті до 15°.

12 листопада: народний календар і астровісник        

Нині Зиновія Синичника; про добру
прикмету і чи варто будувати дім із піску і
туману
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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.


