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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 13.11.18

Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного

лиха        

Президент США Дональд Трамп екстрено
ввів в штаті Каліфорнія особливий режим у
зв'язку зі стихійним лихом.

Ізраїль завдав удар у відповідь по сектору Гази        
(ВІДЕО)
Ізраїльські військові завдали удару
приблизно по 70 об'єктах на території
сектора Гази.

Лейбористи Британії наполягатимуть на виборах,

якщо угоду щодо Brexit відхилять        

В разі провалу угоди Прем'єр-міністра
Британії Терези Мей щодо Brexit
опозиційна Лейбористська партія
наполягатиме на проведенні національних
виборів...
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УКРАЇНА І СВІТ

Канада отримала аудіозаписи у справі Хашоггі -

Трюдо        

Турецькі спецслужби передали канадським
колегами аудіозаписи, пов’язані із
вбивством саудівського журналіста
Джамаля Хашоггі у Стамбулі.

КНДР назвала військові навчання США та

Південної Кореї порушенням домовленостей 

Влада КНДР вважає спільні навчання між
військовими США та Південної Кореї
порушенням нещодавніх домовленостей
про зняття напруги на півострові.

США виявили більше десятка прихованих

ракетних баз в Північній Кореї        

Уряд Північної Кореї приховав більше
десятка стратегічних об'єктів, де можуть
розташовуватися й обслуговуватися
ракети, в тому числі балістичні, здатні
досягти інших континентів.

На Кіпрі вперше за вісім років відкрили нові

прикордонні переходи        

На Кіпрі вперше за останні вісім років
відкрили два нові прикордонні переходи.

Росія має припинити підживлювати конфлікт на

Донбасі - Євросоюз        
(ЗАЯВА)
Євросоюз глибоко занепокоєний
присутністю російського військового
обладнання та особового складу в
районах, які контролюють підтримувані
Росією бойовики на Донбасі.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Клімкін: Окупований Донбас, як російську
колонію, неможливо штучно інтегрувати в

Україну        

Очільник українського МЗС Павло Клімкін
заявив, що окуповану Кремлем територію
Донбасу, як російську колонію, штучно
інтегрувати у цивілізовану частину України
неможливо.

Україна підписала меморандум щодо скорочення

неорганізованих викидів метану        

Між Міністерством екології та природних
ресурсів України, ЄБРР та НАК «Нафтогаз
України» було підписано Меморандум
щодо скорочення неорганізованих викидів
метану в ланцюжках поставок газу в
Україні.

100-річчя незалежності Польщі. Дві недружні

колони спільного маршу        

Чому спроби об’єднання влади і крайніх
правих вилилися у дивні урочистості

Три події світу. Париж без танго Путіна та Трампа,
повернення балансу у Конгресі та атакуючий

Волкер        

Зустріч світових лідерів у Парижі з приводу
100-річчя завершення Першої світової війни
обійшлася без розмови Путіна та Трампа.

13 листопада. Пам’ятні дати        

Цього дня, 100 років тому, Українська
Національна Рада у Львові прийняла закон
про створення на всій українській етнічній
території Галичини, Буковини і Закарпаття
Західно-Української Народної Республіки.
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Бойовики 9 разів порушили “тишу” на Донбасі,

поранений військовий ЗСУ        

За минулу добу, 12 листопада, бойовики 9
разів відкривали вогонь по позиціяз ЗСУ.

ДТП у Чехії забрало життя чотирьох українських

заробітчан        

В районі чеського містечка Тришинець
мікроавтобус Mercedes, у якому
перебували п’ятеро жителів Закарпаття,
зіткнувся з вантажним автомобілем.

Кількість жертв від лісових пожеж у Каліфорнії

збільшилась до 44 осіб        

Вже 44 особи загинули від стихійних лісових
пожеж, які охопили штат останніми днями,
що стало рекордно високим показником за
всю історію цього штату.

Помер творець коміксів Marvel        

У віці 95 років помер письменник,
художник, редактор і творець коміксів
Marvel Стен Лі.

Від пневмонії у світі щодвадцять секунд помирає

одна дитина – ВООЗ        

Незважаючи на те, що пневмонія одна з тих
хвороб, яким можна легко запобігти, у світі
кожні 20 секунд від неї помирає одна
дитина.
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У Китаї пес 83 дні чекає на трасі, де загинула

хазяйка        

У китайському окрузі Хух-Хото (внутрішня
Монголія) на автотрасі посеред дороги
чатує собака, хазяйка якого загинула в
цьому місці.

Похолодання в Україні: синоптики сказали, де

"підморозить" найбільше        
(КАРТА)
В Україні у вівторок, 13 листопада,
очікується хмарна погода з проясненнями,
на Донеччині та Луганщині місцями
невеликий сніг.

13 листопада: народний календар і астровісник        

Сьогодні Спиридона і Никодима; кого й на
що сьогодні міняти і чиї вуха й звідки
стирчатимуть 
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.


