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ТОП 

 

У Сирії затримали підозрюваного у теракті, 

що забрав 18 життів 

Спецслужби Туреччини затримали бойовика, 

який підозрюється у скоєнні вибуху в місті 

Ель-Баб на півночі Сирії. 

 

В Ірані під час акцій протесту вбили 

поліцейського 

В Ірані під час акцій протесту проти 

збільшення цін на бензин та обмеження 

продажу пального було вбито працівника 

поліції. 
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У Франції затримали понад 250 "жовтих 

жилетів" 

У річницю початку акцій "жовтих жилетів" 

французька поліція затримала понад дві з 

половиною сотні протестувальників по всій 

країні. 

 

Протести в Гонконгу: біля Політехнічного 

університету підпалили міст 

У ході масових заворушень у Гонконгу 

загорівся пішохідний міст, що веде до 

Політехнічного університету, який 

перетворився на епіцентр акцій протесту. 

 

У Тбілісі протестувальники заблокували всі 

входи до парламенту 

У Тбілісі протестувальники заблокували всі 

три входи до будівлі парламенту Грузії. 

СВІТ 

 

Уряд Британії опублікує звіт про російське 

втручання після виборів — міністр 

Уряд Великої Британії опублікує доповідь 

парламентського комітету про втручання Росії 

у внутрішні справи Британії та її вплив на 

результат референдуму щодо Brexit після 

позачергових виборів до законодавчого органу 

12 грудня. 
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Трамп вступився за конкурента, якого 

образили у КНДР: Байден — не "скажений 

собака" 

Президент США Дональд Трамп 

прокоментував висловлювання офіційного 

інформаційного агентства КНДР, яке образило 

його конкурента на виборах Джо Байдена. 

 

Японія і Південна Корея не змогли 

домовитися про обмін розвідданими 

Міністрам оборони Японії та Південної Кореї 

не вдалося досягти прогресу щодо 

продовження двосторонньої угоди про обмін 

військовими розвідданими. 

 

Бабіш прийшов на річницю Оксамитової 

революції у краватці з "російським 

триколором" 

Чеські ЗМІ звернули увагу на те, що прем’єр-

міністр республіки на заходах, присвячених 

річниці Оксамитової революції, з’явився у 

краватці в кольорах російського прапора. 

 

ЦВК Білорусі розповіла, скільки людей 

прийшли на вибори 

У виборах Палати представників, нижньої 

палати парламенту Білорусі, взяли участь 

77,22% громадян країни. 

 

Президентом Шрі-Ланки став колишній 

військовий 

На президентських виборах, які відбулися на 

Шрі-Ланці, перемогу здобув колишній 

заступник міністра оборони Готабая 

Раджапакса. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Трамп: Президент України заперечує, що на 

нього тиснули 

Дональд Трамп стверджує, що на Президента 

та міністра закордонних справ України з боку 

США не чинилося ніякого тиску. 

 

Українські кораблі після передачі Росією 

йтимуть до Одеси не менш як 43 години — 

експерти 

Два українські катери та буксир після передачі 

їх Росією йтимуть до Одеси не менш як 43 

години. 

УКРАЇНА 

 

Милованов назвав об'єкти, які не можна 

приватизовувати 

Перелік майна до приватизації буде складатися 

за чіткими критеріями, певна частина 

підприємств залишиться у держвласності. 

 

МОЗ підготує проєкт закону про психічне 

здоров’я - Скалецька 

Міністерство охорони здоров'я планує 

реформувати систему психіатричної допомоги 

в Україні. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти 16 разів порушили “тишу”, під 

Водяним працювали міномети 

За минулу добу окупанти 16 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ, бойових втрат серед 

військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

 

Рятувальники вже розмінували 12 гектарів 

біля Петрівського 

У районі розведення сил біля населених 

пунктів Петрівське та Богданівка 

співробітники Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у неділю, 17 листопада, 

вилучили 40 вибухонебезпечних предметів, від 

початку процесу розмінування - 89. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

18 листопада. Пам’ятні дати 

Сьогодні Латвія святкує національне свято - 

День проголошення Республіки, а в Європі 

відзначається Європейський день захисту дітей 

від сексуального насильства та сексуальної 

експлуатації. 

 

У Нью-Йорку віддали шану Пантелеймону 

Кулішу - "першому модерному 

інтелектуалу" 

В Українському інституті Америки в Нью-

Йорку відбулася публічна наукова конференція 

«200-та річниця Пантелеймона Куліша (1819 – 

2019)». 

https://www.ukrinform.ua/tag-oos
https://www.ukrinform.ua/tag-oos
https://www.ukrinform.ua/tag-oos
https://www.ukrinform.ua/tag-oos
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2819932-ratuvalniki-vze-rozminuvali-12-gektariv-bila-petrivskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2819932-ratuvalniki-vze-rozminuvali-12-gektariv-bila-petrivskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2819932-ratuvalniki-vze-rozminuvali-12-gektariv-bila-petrivskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2818839-18-listopada-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2818839-18-listopada-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2819997-u-nujorku-viddali-sanu-pantelejmonu-kulisu-persomu-modernomu-intelektualu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2819997-u-nujorku-viddali-sanu-pantelejmonu-kulisu-persomu-modernomu-intelektualu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2819997-u-nujorku-viddali-sanu-pantelejmonu-kulisu-persomu-modernomu-intelektualu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2819997-u-nujorku-viddali-sanu-pantelejmonu-kulisu-persomu-modernomu-intelektualu.html


 

У Нідерландах відзначають приїзд 

Сінтерклааса 

До Нідерландів прибув Сінтерклаас (так у 

Нідерландах і Бельгії називають Святого 

Миколая). До 5 грудня він у супроводі свої 

помічників — Чорних Пітів мандруватиме 

країною і даруватиме дітям солодощі. 

 

Time назвав найкращі фільми десятиліття 

Журнал Time визначився з власним списком 

найкращих кінокартин десятиліття, прем'єра 

яких відбулася в період з 2010 по 2018 рік. 

 

18 листопада: народний календар і 

астровісник 

Нині Єпістимії та Галактіона; як зелене 

непомітно стає сіро-чорним, як побачити крізь 

хмари зірки і чи можуть короткі шляхи стати 

довгими. 
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