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ТОП

Українська делегація в ПАРЄ зірвала план
Росії щодо зняття міжнародних санкцій

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради
Європи зірвала черговий план Росії щодо зняття
міжнародних санкцій. Про це повідомив віце-президент
ПАРЄ, представник фракції "Народний фронт" Георгій ...

Канада закликає РФ скасувати аморальне
рішення щодо Меджлісу - Фріланд

Канада боротиметься за дотримання прав усіх жителів
Криму. На цьому у своєму зверненні наголосила міністр
закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає
кореспондент Укрінформу. 

Посол Мельник: Дебати у Бундестазі щодо
України - це справжній історичний прорив

Дебати, які відбулися 19 травня в бундестагу на тему
"Німецька історична відповідальність перед Україною",
українська сторона розглядає якщо і не як перемогу, то як
багатообіцяючий початок.

У Євросоюзі визнали блокування Україною

соцмереж питанням нацбезпеки

https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2231448-ukrainska-delegacia-v-pare-zirvala-plan-rosii-sodo-znatta-miznarodnih-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2231163-kanada-zaklikae-rf-skasuvati-amoralne-risenna-sodo-medzlisu-friland.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2231579-posol-melnik-debati-u-bundestazi-sodo-ukraini-ce-spravznij-istoricnij-proriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2231393-u-evrosouzi-viznali-blokuvanna-ukrainou-socmerez-pitannam-nacbezpeki.html
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соцмереж питанням нацбезпеки

Європейський Союз визначив свою позицію у питанні
блокування соцмереж та запровадження санкцій проти IT-
компаній. Про це повідомили в представництві
Європейського союзу в Україні у відповідь на
запит"Європейської правди".

Перемога у Страсбурзі, страуси під Радою
та вишиванкова мода (Фото тижня)

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер
фотокореспондентів Укрінформу. Цього тижня українці
продовжують відзначати День Європи. Офіційну
церемонію святкування перенесли з 21 на 14 травня для
того, щоб гості міжнародного пісенного ...

Асоціація з ЄС: завершення голландської
епопеї? (Аналітика)

Останні нідерландські дебати наблизять “голландську
епопею” Угоди про асоціацію до позитивного
завершення Наступного тижня у Верхній палаті
парламенту Нідерландів – Сенаті пройдуть дебати щодо
ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

УКРАЇНА І СВІТ

Україна і Македонія планують розширити
положення Угоди про вільну торгівлю

Македонія заявляє про готовність почати обговорення
щодо розширення положень Угоди про вільну торгівлю з
Україною. Про це повідомляє прес-служба
Мінекономрозвитку за підсумками робочої зустрічі ...

Ватикан не викликав посла України і не
критикував "релігійні законопроекти" –
МЗС

У Ватикані не критикували так звані релігійні
законопроекти і не викликали посла України Тетяну
Іжевську. Про це "Українській правді" повідомила речник
МЗС Мар'яна Беца, коментуючи заяви у деяких російських
ЗМІ.

Китайці допоможуть Києву будувати
четверту гілку метро

Заступник голови КМДА Микола Поворозник підписав
Меморандум про співпрацю щодо проекту будівництва
четвертої лінії метро в місті Києві з китайським
консорціумом, до якого входять компанії China Railway 

https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2231393-u-evrosouzi-viznali-blokuvanna-ukrainou-socmerez-pitannam-nacbezpeki.html
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/05/19/7065927/
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2231319-peremoga-u-strasburzi-strausi-pid-radou-ta-visivankova-moda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2231270-asociacia-z-es-zaversenna-gollandskoi-epopei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2231174-ukraina-i-makedonia-planuut-rozsiriti-polozenna-ugodi-pro-vilnu-torgivlu.html
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=e452a531-c217-47e3-8512-731b037da20a&title=UkrainaTaMakedoniiaPlanuiutPereglianutiPolozhenniaUgodiProVilnuTorgivliu
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2231398-vatikan-ne-viklikav-posla-ukraini-i-ne-kritikuvav-religijni-zakonoproekti-mzs.html
http://www.pravda.com.ua/news/2017/05/19/7144411/
https://www.ukrinform.ua/rubric-kiiv/2231246-kitajci-dopomozut-kievu-buduvati-cetvertu-gilku-metro.html
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Україна відновила дію антидемпінгових
мит на російські добрива

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішила
відновити дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в
Україну деяких азотних добрив (карбаміду та КАСу)
походженням з Російської Федерації.

Канадські програмісти пропонують
розробити соцмережу для українців

Команда з 30 програмістів канадської IT-компанії
StartupSoft заявила про бажання створити соцмережу
Ukrainians. ро це повідомляється на офіційній сторінці
Ukrainians.ї.

ПРАВА ЛЮДИНИ

Ув'язненого в Криму українця Лугіна
вивезли до Мордовії

Ув'язненого у Криму українця Андрія Лугіна без надання
медичної допомоги вивезли на територію Росії і доправили
до Мордовії. 

Суд у справі Шаріної перенесли на 25
травня

Міщанський суд Москви продовжить розгляд справи
колишнього директора Бібліотеки української літератури
Наталії Шаріної, яку неправомірно звинувачують в
екстремізмі і розтраті ...

СХІД

Слідком РФ "шиє" нові справи українській
армії на Донбасі

Слідчий комітет РФ порушив 4 кримінальних справи проти
захисників України від російської агресії через артобстріли,
здійснені нібито за мотивом "політичної та ідеологічної
ненависті"

Бойовики обстріляли авто з цивільними,
які їхали до Красногорівки

Бойовики обстріляли автомобіль з мирними жителями, які
їхали з Мар'їнки до Красногорівки. Про це повідомив голова
Красногорівської військово-цивільної адміністрації Олег
Ливанчук в ефірі телеканалу «112 Україна».

Штаб: бійців АТО під Широкиним

обстріляли з артилерії калібру 122-мм

https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2231349-ukraina-vidnovila-diu-antidempingovih-mit-na-rosijski-dobriva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2231509-kanadski-programisti-proponuut-rozrobiti-socmerezu-dla-ukrainciv.html
http://www.ukrainians.co/
https://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2231386-uvaznenogo-v-krimu-ukrainca-lugina-vivezli-do-mordovii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2231409-sud-u-spravi-sarinoi-perenesli-na-25-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2231306-slidkom-rf-sie-novi-spravi-ukrainskij-armii-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2231562-bojoviki-obstrilali-avto-z-civilnimi-aki-ihali-do-krasnogorivki.html
https://ua.112.ua/ato/na-trasi-shcho-vede-z-marinky-do-krasnohorivky-buv-obstrilianyi-tsyvilnyi-avtomobil-390897.html
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обстріляли з артилерії калібру 122-мм

Впродовж дня російсько-терористичні бандформування
продовжували обстрілювати позиції сил АТО, подекуди
використовуючи й важке артилерійське озброєння.

УКРАЇНА

Жидачів продовжив "сміттєвий
меморандум" зі Львовом

Жидачів відкрив свій полігон для ТПВ зі Львова. Про це
йдеться на сайті Жидачівської міськради, повідомляє
кореспондент Укрінформу. «Напередодні під час засідання
сесії депутати Жидачівської міської ради вирішили укласти

Коломойського і Перелому виключили зі
складу наглядової ради Укрнафти

Загальні збори акціонерів ПАТ "Укрнафта" обрали новий
склад наглядової ради, виключивши зі складу Ігоря
Коломойського, Геннадія Боголюбова, Михайла
Кіпермана, Ігоря Палицю, Петра Столяра та Сергія
Перелому.

ПРАВОПОРЯДОК

Сарган: Працівник НАБУ погорів на хабарі
у $150 тисяч

Працівниками прокуратури Сумщини та СБУ було
затримано співробітника НАБУ разом із спільником на
хабарі у $150 тисяч. Про це у Фейсбуці написала прес-
секретар генпрокурора Лариса Сарган.

ГПУ просить зняти недоторканність з
трьох нардепів - Луценко

Генеральна прокуратура підготувала подання до
Верховної Ради щодо надання згоди на притягнення до
відповідальності ще трьох народних депутатів.

ЕКСКЛЮЗИВ

«Чорний список» України: 1228 відтінків
цього самого… (Аналітика)

Різноманітність «ворогів» України вражає – співаки і
журналісти, судді і науковці, авантюристи і просто хворі на
голову люди… 16 травня Президент Порошенко ввів у дію
новий список іноземців та українських громадян, на яких.. 

На заробітки до Польщі: Чи люблять там

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2231510-zidaciv-pidpisav-smittevij-memorandum-zi-lvovom.html
http://zhydachiv-meriya.lviv.ua/golovna/novunu/15-ta-sesiya-zhudachivsko-misko-radu
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2231317-kolomojskogo-i-perelomu-viklucili-zi-skladu-nagladovoi-radi-ukrnafti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2231588-pracivnik-nabu-pogoriv-na-habari-u-150-tisac.html
https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1488316741241845?pnref=story
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2231489-gpu-prosit-znati-nedotorkannist-z-troh-nardepiv-lucenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2230899-cornij-spisok-ukraini-1228-vidtinkiv-cogo-samogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2231505-na-zarobitki-do-polsi-ci-lublat-tam-nasih-trudovih-migrantiv.html
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На заробітки до Польщі: Чи люблять там
наших трудових мігрантів? (Аналітика)

За приблизними оцінками, у Польщі зараз працює близько
мільйона українців. За останні кілька років у Польщі значно
зросла кількість трудових мігрантів з України. При цьому
це не лише суха статистика на папері: українську чи ...

Я нікому не заздрю і ні з ким не заграю
- Тіна Кароль (Інтерв'ю)

При особистому спілкуванні Тіна Кароль справляє
враження людини дуже відкритої, абсолютно позбавленої
снобізму та зіркового гонору. Вона з готовністю відповідає
на питання, багато сміється.

СУСПІЛЬСТВО

Кілограм полуниці може здешевшати на
15-20 гривень - експерт

Ціна на полуницю може впасти у червні в зв'язку з піком
сезону на 15-20 грн, але нижчою ніж 35-40 грн за кілограм
не буде. Про це заявив аграрний експерт, заступник
голови "Аграрної партії" Денис Марчук під час прес-
конференції 19 травня, ...

Instagram визнали найнебезпечнішою для
здоров'я соцмережею

Instagram більше за інші популярні соцмережі змушує
молодих людей відчувати себе пригніченими і
самотніми. Про це пише lcmedia.com.ua з посиланням на
CNBC.

Ніч у музеї та день на Книжковому
Арсеналі: куди піти 19-21 травня

Сподівалися на "диванні" вихідні? Не вийде. Ми
підготували стільки подій, що часу на це просто не
буде. Купляти книжечки, смакувати веганську їжу, їздити
на велосипедах - і все це під вуличну музику. А вночі саме
час завітати до музеїв.

Екс-дружина Путіна пов'язана з
багатомільйонною нерухомістю - Reuters

Колишня дружина президента Росії Володимира Путіна
допомогла створити й нині підтримує фонд, що володіє
Будинком Волконського у Москві, прибуток від оренди
якого становить мільйони доларів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2231505-na-zarobitki-do-polsi-ci-lublat-tam-nasih-trudovih-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2231336-tina-karol-narodna-artistka-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2231311-kilogram-polunici-moze-zdesevsati-na-1520-griven-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2231561-instagram-viznali-najnebezpecnisou-dla-zdorova-socmerezeu.html
http://www.lcmedia.com.ua/news/britanskie-uchenyie-opredelili-samuyu-opasnuyu-sotsset-22373/
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2231155-nic-u-muzei-ta-den-na-knizkovomu-arsenali-kudi-piti-1921-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2231506-eksdruzina-putina-povazana-z-bagatomiljonnou-neruhomistu-reuters.html
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