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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...
http://archive.sendpulse.com/b39ba907/?_ga=2.150290110.90713505.1495449694-1343383106.1487161111
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Очільник КНДР дав наказ
виробництво ракет на потік

ставити

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

Сирійські повстанці залишили
райони, які контролювали

останні

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
загиблих

протестах

вже

48

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
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протесту проти політики правлячої націоналістичної партії
"Фідес". Про це повідомляє BBC.

Путін наприкінці травня
поїде до Франції – "Ъ"

позапланово

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
працюватиме без США

партнерство

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
Львова на "сміттєві" річки

вулиці

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

Школи
Маріуполя
переводять
українську мову навчання

на

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

Франція
допоможе
Україні
допомогу
ЄС
для
зміни
залізничних колій

залучити
ширини

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...
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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»
Євролігу

виграв

баскетбольну

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:
астровісник

народний

календар

і

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...
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