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ТОП
Контактна група у Мінську сьогодні
говоритиме про звільнення заручників
У столиці Білорусі у понеділок відбудеться чергова зустріч
Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання
збройного конфлікту на сході України.

У Варшаві відбудеться зустріч глав
парламентів країн Центрально-Східної
Європи
У Варшаві 17-18 травня відбудеться саміт
парламентів країн Центрально-Східної Європи.

глав

Партія Меркель виграла "репетицію
виборів" у Бундестаг
Християнсько-демократичний союз – партія канцлера
ФРН Ангели Меркель – виграла вибори у земельний
парламент – ландтаг – землі Північний Рейн-Вестфалія у
цю неділю.
http://archive.sendpulse.com/8ebc1fee/?_ga=2.225709146.1909107021.1494848016-1343383106.1487161111

1/5

15.05.2017

Єдина країна - Україна і світ - 15.05.2017

Радбез ООН збирається через
“невстановлену ракету” КНДР
Останнє випробування Північною Кореєю ракети, яка
провела його попри застереження міжнародної спільноти,
буде винесено на обговорення Ради Безпеки ООН у
вівторок, 16 травня.

Битами розбили голову депутату
Сумської міськради - він у тяжкому стані
В Сумах невідомі особи битами побили депутата міської
ради В’ячеслава Калініченка, він у важкому стані
шпиталізований.

СВІТ
Польща ініціює у Брюсселі зустріч по
Україні
У Брюсселі в понеділок після завершення Ради ЄС у
закордонних справах за ініціативою Польща в рамках її
головування у "Вишеградській групі” відбудеться робочий
сніданок "друзів України”.

У Кишиневі протестують проти зміни
виборчої системи
Кілька тисяч людей, представники неурядових організацій
та прихильники опозиційних політичних сил, що беруть
участь в акції протесту перед парламентом Молдови.

КНДР назвала запуск балістичної ракети
успішним
В ході запуску балістичної ракети в КНДР була
протестована можливість ракети нести велику ядерну
боєголовку.

Хакери скористалися хакерськими
програмами спецслужб - Бред Сміт
Найбільша за останній час кібератака вірусу-здирника
WannaCry пов'язана з крадіжкою даних про уразливості,
які збирало американське Агентство національної
безпеки.

У німецькій армії досі зберігають пам'ять
про вояків часів Гітлера
Глава Міноборони ФРН Урсула фон дер Ляйєн має намір
змінити назви тих військових казарм у країні, які носять
імена відомих військовослужбовців вермахту.
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імена відомих військовослужбовців вермахту.

УКРАЇНА
Доба в АТО: 49 обстрілів, шестеро
поранених
Російсько-терористичні війська 49 разів відкривали вогонь
по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії розмежування.

Ірина Геращенко пояснила, чому мала
вибирати між Нью-Йорком і Мінськом
Рада Безпеки ООН сьогодні проводить спеціальні
слухання на тему сексуальних злочинів під час конфліктів.

ТОЧКА ЗОРУ
День Європи в європейській Україні. Нам
є що святкувати
Європейська Україна відзначає День Європи. Вже в
п’ятнадцяте.

СУСПІЛЬСТВО
15 травня. Пам’ятні дати
Сьогодні в світі відзначають Міжнародний день сімей ...

У канадському Едмонтоні пройде марш
вишиванок
У столиці канадської провінції Альберта, місті Едмонтон
цього тижня пройде парад вишиванок.

Українки заквітчали вишиванками вулиці
Риму
З нагоди Всесвітнього Дня вишиванки, українки Риму
провели мистецький захід в історичній частині італійської
столиці.

Німецька залізниця скасує квитки завдяки
системі розпізнавання пасажирів
http://archive.sendpulse.com/8ebc1fee/?_ga=2.225709146.1909107021.1494848016-1343383106.1487161111
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системі розпізнавання пасажирів
Німецька залізниця Deutsche Bahn має намір у
майбутньому відмовитись від використання квитків,
запровадивши натомість безквиткову систему оплати
проїзду пасажирами потягів.

Теніс: Надаль уп'яте виграв Mutua Madrid
Open
Екс-перша "ракетка" світу іспанець Рафаель Надаль став
переможцем престижного турніру Асоціації тенісистів
професіоналів (ATP) серії World Tour Masters 1000 в
Мадриді (Іспанія) із призовим фондом €5,439 млн.

Українські
фехтувальники
перемогли
росіян на паризькому етапі Кубка світу
Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах у неділю
посіла 4-те місце на етапі Кубка світу в Парижі (Франція).

15
травня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Бориса і Гліба – князів, молодших синів
Київського великого князя Володимира Святославича...
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