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Топ новини

Доба в АТО: 48 обстрілів, двоє поранених

Російсько-терористичні війська продовжують
обстрілювати підрозділи ЗС України вздовж усієї лінії
розмежування, втім інтенсивність ворожого вогню...

Бойовики обстріляли з мінометів
Донецьку фільтрувальну станцію

Ввечері 21 травня бойовики вчинили мінометний обстріл
Донецької фільтрувальної станції. Про це йдеться у
повідомленні пресс-центру штаба АТО.

WSJ: Трамп може замінити військову
допомогу Україні на кредити

Президент США Дональд Трамп має намір запропонувати
новий проект бюджету, згідно з яким кілька країн, в тому
числі Україна, замість безоплатної військової допомоги...

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2232382-doba-v-ato-48-obstriliv-dvoe-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-doneccina/2232353-bojoviki-obstrilali-z-minometiv-donecku-filtruvalnu-stanciu.html
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1566227050054762
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2232381-wsj-tramp-moze-zaminiti-vijskovu-dopomogu-ukraini-na-krediti.html
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Очільник КНДР дав наказ ставити
виробництво ракет на потік

Північна Корея підтвердила інформацію про успішний
запуск балістичної ракети среднього радіусу та початок
серійного виробництва її. Про це повідомляє Reuters.

Сирійські повстанці залишили останні
райони, які контролювали

У місті Хомс сотні повстанців та їх сім'ї залишили останній
район Сирії, який ще утримувала опозиція. Про це
повідомляє Радіо Свобода.

Оприлюднено витік з правил модерування
Facebook

Британська газета The Guardian оприлюднила внутрішні
документи соціальної мережі Facebook, присвячені
політиці модерування записів і коментарів у мережі.

Світ

КНДР обіцяє зміцнювати свій ядерний
потенціал

Північна Корея обіцяє швидко зміцнювати свої ядерні
можливості, поки вона стикається з "ворожою"
політикою. Про це заявив посол Північної Кореї в ООН...

У Сирії смертники-мотоциклісти атакували
базу радикальних ісламістів

У провінції Ідліб на півночі Сирії терористи-смертники
атакували штаб групи радикальних повстанців, в
результаті чого загинули 15 осіб.

У венесуельських протестах вже 48
загиблих

Число загиблих у Венесуелі досягло 48 осіб. 50 днів
масових антиурядових протестів, які призвели до 48 жертв
серед демонстрантів і силовиків.

Тисячі людей вийшли на марш протесту в
Будапешті

У Будапешті тисячі людей взяли участь в демонстрації

протесту проти політики правлячої націоналістичної партії

https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2232387-ocilnik-kndr-dav-nakaz-staviti-virobnictvo-raket-na-potik.html
http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-idUSKBN18H12S
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2232334-sirijski-povstanci-zalisili-ostanni-rajoni-aki-kontroluvali.html
https://www.svoboda.org/a/28500795.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2232367-opriludneno-vitik-z-pravil-moderuvanna-facebook.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2232328-kndr-obicae-zmicnuvati-svij-adernij-potencial.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2232368-u-sirii-smertnikimotociklisti-atakuvali-bazu-radikalnih-islamistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2232313-u-venesuelskih-protestah-vze-48-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2232357-tisaci-ludej-vijsli-na-mars-protestu-v-budapesti.html
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протесту проти політики правлячої націоналістичної партії
"Фідес". Про це повідомляє BBC.

Путін наприкінці травня позапланово
поїде до Франції – "Ъ"

Президент Росії Володимир Путін 29 травня
незаплановано відвідає Францію. Про це повідомляє
"КоммерсантЪ" з посиланням на власні джерела.

Ердоган знову очолив правлячу партію
Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову очолив
Партію справедливості та розвитку (ПСР). Відповідне
рішення ухвалено 21 травня на III позачерговому з'їзді...

Транстихоокеанське партнерство
працюватиме без США

Міністри торгівлі 11 країн-учасниць Транстихоокеанського
партнерства (ТТП) на зустрічі у Ханої пообіцяли відродити
угоду та продовжити її роботу без США, після того, як...

Україна

Потужна злива перетворила вулиці
Львова на "сміттєві" річки

У Львові через потужну зливу вулиці перетворилися на
річки. Пр це повідомляє фейсбук-спільнота
Варта1. Нагадаємо, в понеділок в Україні збережеться...

200-річчя церкви на Львівщині вшанував
своєю присутністю патріарх Філарет

Предстоятель УПЦ-КП вшанував своєю присутністю
святкування 200-річчя церкви Успіння Пресвятої
Богородиці у селі Добростани Яворівського району...

В Україні відбувся перший міжнародний
фестиваль повітряних зміїв

У с. Трихати на Миколаївщині на березі річки Південний
Буг відбувся перший Міжнародний фестиваль повітряних

зміїв «Одне небо – один світ!». Подивитися на це

http://www.bbc.com/russian/news-39993182
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2232320-putin-naprikinci-travna-pozaplanovo-poide-do-francii-.html
https://www.kommersant.ru/doc/3303756
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2232308-erdogan-znovu-ocoliv-pravlacu-partiu-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2232304-transtihookeanske-partnerstvo-pracuvatime-bez-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2232316-potuzna-zliva-peretvorila-vulici-lvova-na-smittevi-ricki.html
https://www.facebook.com/groups/govarta1/?fref=ts
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2232326-200ricca-cerkvi-na-lvivsini-vsanuvav-svoeu-prisutnistu-patriarh-filaret.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2232362-v-ukraini-vidbuvsa-persij-miznarodnij-festival-povitranih-zmiiv.html
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зміїв «Одне небо – один світ!». Подивитися на це
дійство...

Школи Маріуполя переводять на
українську мову навчання

Батьки розуміють, що дитина, яка закінчила україномовну
школу, матиме більше можливостей для реалізації. Про це
повідомляє сайт Politeka з посиланням...

Франція допоможе Україні залучити
допомогу ЄС для зміни ширини
залізничних колій

Франція розгляне можливість експертно-консультаційної
допомоги Україні, а також сприятиме залученню коштів
Європейського Союзу для реалізації проекту щодо зміни...

Точка зору

Друге народження Київського велотреку,
або "Майже як Євробачення"

Серед велосипедних столиць світу Київ поки що ходить у
початківцях. Проте поштовх його "велосипедним амбіціям"
може дати довгоочікуване відкриття велотреку...

Підкорювач семи морів, не рахуючи озера
Балхаш

Розповідь про луганського мореплавця, який чекає своєї
кругосвітньої подорожі. На Луганці не те, що порту –
причалу не побачиш.

Суспільство

22 травня. Пам’ятні дати

Цього дня 1861 року відбулось перепоховання Тараса
Григоровича Шевченка на Чернечій горі поблизу
Канева. Помер 47-річний український поет...

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2232384-skoli-mariupola-perevodat-na-ukrainsku-movu-navcanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2232376-francia-dopomoze-ukraini-zaluciti-dopomogu-es-dla-zmini-sirini-zaliznicnih-kolij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kiiv/2232148-druge-narodzenna-kiivskogo-velotreku-abo-majze-ak-evrobacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2230530-pidkoruvac-semi-moriv-ne-rahuuci-ozera-balhas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2231495-22-travna-pamatni-dati.html
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Українка Сапсай – чемпіонка Європи з
самбо

У медальному заліку Україна на другому місці. Українська
самбістка Анастасія Сапсай стала чемпіонкою Європи в
категорії понад 80 кг. Про це повідомляє офіційний сайт
федерації самбо України.

ЧС-2017 з хокею: Швеція відібрала у
Канади титул

Збірна Швеції стала переможцем 81-го чемпіонату світу з
хокею з шайбою, який завершився у Німеччині і Франції. У
фіналі світової першості-2017 скандинави...

«Фенербахче» виграв баскетбольну
Євролігу

Турецький  клуб вперше в історії стає найсильнішим на
континенті. Турецький «Фенербахче» переміг у
вирішальному матчі «Фіналу чотирьох»...

Автомобілі в Україні побили європейські
рекорди

Експерти Моторного страхового бюро підрахували
середній вік автомобілів, зареєстрованих в Україні. У
Європі цей показник становить 8,6 року., в Україні - 19,6...

22 травня: народний календар і
астровісник

Сьогодні весняного Миколая; «До Миколи не сій гречки і не
стрижи овечки». Як усім відомо, крім весняного, є ще й
зимовий Микола (19), тому казали...

© Copyright, 2017, Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ,

https://www.ukrinform.ua/rubric-sport/2232324-ukrainka-sapsaj-cempionka-evropi-z-sambo.html
http://sambo.net.ua/?code=13_2&id=569
https://www.ukrinform.ua/rubric-sport/2232360-cs2017-z-hokeu-svecia-vidibrala-u-kanadi-titul.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sport/2232332-fenerbahce-vigrav-basketbolnu-evroligu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2232374-avtomobili-v-ukraini-pobili-evropejski-rekordi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2231538-22-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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