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ТОП

В НАТО прокоментували блокування
російських інтернет-ресурсів в Україні

У Північноатлантичному союзі погодилися з позицією
Києва, що рішення блокувати в Україні російські інтернет-
ресурси є питанням безпеки, а не свободи слова.

Глави МЗС Канади та США обговорили
українське питання

Питання України було порушено під час зустрічі міністрів
оборони та МЗС Канади і США цього тижня.

Стало відомо, що саме Трамп розповів
Лаврову минулого тижня

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з
міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим
повідомив йому про наміри бойовиків ІДІЛ підірвати
пасажирський літак, який летів би до США.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2229395-v-nato-prokomentuvali-blokuvanna-rosijskih-internetresursiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2229383-glavi-mzs-kanada-ta-ssa-obgovorili-ukrainske-pitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2229445-stalo-vidomo-so-same-tramp-rozpoviv-lavrovu-minulogo-tizna.html
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Трамп розкрив Росії секрети ізраїльської
розвідки - NYT

Секретні відомості, які розкрив президент США Дональд
Трамп представникам російського уряду на зустрічі
минулого тижня, були "чутливою інформацією",
отриманою від Ізраїлю.

Україна і Мальта активізують
міжпарламентські контакти

У рамках державного візиту до Республіки Мальта
Президент Петро Порошенко провів зустріч зі спікером
Палати представників парламенту Мальти Анджело
Фарруджа.

СВІТ

Данія може продовжити прикордонний
контроль більш ніж на півроку

Данія може проігнорувати директиву Європейського
Союзу про скасування тимчасових обмежень на кордоні
протягом наступних півроку, якщо ЄС не захистить
зовнішні кордони від нелегальних мігрантів.

Єврокомісія пригрозила Польщі, Угорщині
й Австрії за відмову розміщувати біженців

Єврокомісія попередила Польщу, Угорщину й Австрію, що
розпочне проти цих країн процедуру щодо порушення
норм ЄС у випадку, якщо вони не розпочнуть приймати у
себе біженців.

США підтримують Туреччину у боротьбі з
PKK та ІДІЛ - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує
Туреччину у боротьбі з PKK та ІДІЛ, а також дав гарантії
того, що не дозволить терористам створити зони безпеки
в Сирії.

В ООН досі не визначилися щодо санкцій
проти КНДР

Рада безпеки ООН на закритому засіданні у вівторок, 16
травня, не визначився з заходами впливу у відповідь на
ракетні випробування КНДР.

Авіація Асада скинула 16 вакуумних бомб
на житлові будівлі в провінції Хомс

Авіація режиму Башара Асада завдала ударів по району

https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2229368-tramp-rozkriv-rosii-sekreti-izrailskoi-rozvidki-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2229352-ukraina-i-malta-aktivizuut-mizparlamentski-kontakti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2229397-dania-moze-prodovziti-prikordonnij-kontrol-bils-niz-na-pivroku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2229393-evrokomisia-prigrozila-polsi-ugorsini-j-avstrii-za-vidmovu-rozmisuvati-bizenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2229419-ssa-pidtrimuut-tureccinu-u-borotbi-z-pkk-i-idil-tramp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2229454-v-oon-dosi-ne-viznacilisa-sodo-sankcij-proti-kndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2229339-aviacia-asada-skinula-16-vakuumnih-bomb-na-zitlovi-budivli-v-provincii-homs.html
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Авіація режиму Башара Асада завдала ударів по району
Хула в провінції Хомс, який підконтрольний сирійській
опозиції і знаходиться в оточенні.

Речника Трампа може замінити ведуча з
улюбленого телеканалу президента - ЗМІ

Нинішнього речника Білого дому Шона Спайсера може
замінити на його посту ведуча телеканалу Fox News
Кімберлі Гилфойл.

УКРАЇНА

АТО: бойовики накрили Авдіївку вогнем із
заборонених мінометів

Ситуація у зоні АТО впродовж минулої доби суттєвих змін
не зазнала - залишається складною, проте стабільною та
контрольованою українськими воїнами. 

Троян: У вбивстві Шеремета є російський
слід

Заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян
підтвердив озвучену раніше главою МВС Арсеном
Аваковим версію щодо російського сліду у вбивстві
журналіста Павла Шеремета.

Насалик "заманює" інвесторів на
український ринок реформами в
енергетиці

Міненерговугілля зацікавлене в реалізації інвестиційних
проектів в енергетичному секторі.

Яценюк розповів, про що говорив з
Обамою і Байденом

Успіх України, яка продовжує боротися за свою
незалежність й боронити європейські кордони від агресії
РФ, є також перемогою для всього вільного світу.

Першого президента України Леоніда
Кравчука прооперували - ЗМІ

Президент України (1991-1994 рр) Леонід Кравчук 16
травня переніс складну операцію на серці.

https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2229387-recnika-trampa-moze-zaminiti-veduca-z-ulublenogo-telekanalu-prezidenta-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2229455-ato-bojoviki-nakrili-avdiivku-vognem-iz-zaboronenih-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2229375-troan-u-vbivstvi-seremeta-e-rosijskij-slid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2229354-nasalik-zamanue-investoriv-na-ukrainskij-rinok-reformami-v-energetici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2229385-acenuk-rozpoviv-pro-so-govoriv-z-obamou-i-bajdenom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2229402-persogo-prezidenta-ukraini-leonida-kravcuka-prooperuvali-zmi.html


17.05.2017 Єдина країна - Україна і світ - 17.05.2017

http://archive.sendpulse.com/62291334/?_ga=2.199604776.787984321.1495014790-1343383106.1487161111 4/6

НБУ оприлюднив перелік проблемних
банків

В Україні станом на 1 квітня налічувалося 36 банків, яким
потрібно збільшити статутний капітал до 200 млн грн до
11 липня 2017 року.

В АП повідомили про DDOS-атаку на сайт
Президента

Офіційне інтернет-представництво президента України
зазнає DDOS-атаки через блокування російських веб-
ресурсів в Україні...

ТОЧКА ЗОРУ

Сімка кращих фіналів Кубку України

Протистояння грандів та сенсаційні перемоги «Ворскли» і
«Таврії»...

СУСПІЛЬСТВО

17 травня. Пам’ятні дати

Сьогодні Всесвітній день електрозв’язку та
інформаційного суспільства.

Провайдерів штрафуватимуть за відмову
блокувати сайти РФ

Порушники указу Президента заплатять від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ВКонтакті розсилає українцям
"прощальні" листи

Російська соцмережа "ВКонтакті", яка підпадає під
запроваджені 16 травня Президентом Петром
Порошенком санкції, розсилає користувачам в Україні
попереджувальні листи.

Укрзалізниця призначила 4 додаткові
поїзди до свята Трійці

Для зручного виїзду пасажирів на відпочинок у червні та до
свята Трійці "Укрзалізниця" призначила чотири додаткові
поїзди.

Ryanair почне літати з України до Європи

раніше

https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2229407-nbu-opriludniv-perelik-problemnih-bankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2229379-v-ap-povidomili-pro-ddosataku-na-sajt-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sport/2229217-simka-krasih-finaliv-kubku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2228975-17-travna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2229406-provajderiv-strafuvatimut-za-vidmovu-blokuvati-sajti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2229337-vkontakti-rozsilae-ukraincam-prosalni-listi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2229399-ukrzaliznica-priznacila-4-dodatkovi-poizdi-do-svata-trijci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2229364-ryanair-pocne-litati-z-ukraini-do-evropi-ranise.html
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раніше

Найбільший лоукост авіаперевізник Європи - ірландська
компанія Ryanair - змінює розклад польотів через
підвищений попит серед українських туристів.

Сеітаблаєв розповів про "Чужу молитву" і
про мрію зняти фільм "Ми повернулися"

Режисер Ахтем Сеітаблаєв, фільм якого "Чужа молитва"
18 травня - виходить в широкий український прокат, має
надію, що його побачать в усьому світі. 

Джиро-2017: Том Дюмулен виграв
розділку і став лідером

Голландський велогонщик Том Дюмулен виграв десятий
етап «Джиро д'Італія»-2017 і вийшов у лідери гонки.

17 травня: народний календар і
астровісник

Сьогодні Пелагії-Заступниці; Добре діло короститься:
чухай, чухай – ще хочеться...
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