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Топ новини

Поліція повідомила про 19 загиблих та 50
поранених у Манчестері

В результаті вибуху під час концерту Аріани Гранде в
Манчестері в залі Manchester Arena 19 осіб загинули, ще
50 отримали поранення. Про це у Twitter повідомила...

В США прийняли резолюцію щодо
вшанування пам'яті жертв Голодомору

В американську штаті Вашингтон Сенат ухвалив
резолюцію щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору в
Україні 1932-1933 років. Про це повідомляє посольство...

Трамп хотів завадити розслідуванню ФБР
через інші розвідструктури - WP

Президент Трамп у березні просив двох керівників
розвідувальних структур США допомогти йому чинити опір
розслідуванню ФБР щодо зв'язків його кампанії...

https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233113-policia-povidomila-pro-19-zagiblih-ta-50-poranenih-u-mancesteri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2233074-senat-vasingtonu-prijnav-rezoluciu-sodo-vsanuvanna-pamati-zertv-golodomoru.html
https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/1422947097748518
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2233109-tramp-hotiv-zavaditi-rozsliduvannu-fbr-cerez-insi-rozvidstrukturi-wp.html
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Франція і Німеччина створять робочу
групу задля поглиблення інтеграції
Єврозони

Німеччина та Франція створять робочу групу, яка
розробить "дорожню карту" задля поглиблення інтеграції
Єврозони. Такої домовленості досягнули міністр фінансів...

Асоціація Україна-ЄС: сенат Нідерландів
сьогодні проведе дебати

У Верхній палаті парламенту Нідерландів у вівторок, 23
травня, пройдуть дебати щодо законопроекту, яким
вводиться в дію ратифікація Угоди про асоціацію...

Світ

ООН в черговий раз закликала КНДР
припинити запуски ракет

Організація об'єднаних націй закликала керівництво
Північної Кореї негайно припинити подальші запуски
балістичних ракет у межах своєї ракетної програми.

Глави МЗС ФРН і Франції обговорили
майбутнє Євросоюзу

Міністри закордонних справ ФРН Зігмар Габріель і Франції
Жан-Ів ле Дріан провели в Берліні в понеділок першу
зустріч, на якій окреслили основні напрямки...

У Ле Пен передумали виходити з
Євросоюзу та повертати франк

Французька партія "Національний фронт" і її керівництво
відмовляться від планів виходу з Євросоюзу і відновлення
національної валюти замість євро. Про це заявив...

Берлін вимагає від РФ та Ірану безпечного
доступу допомоги в Сирію

Глава МЗС ФРН Зігмар Габріель похвалив сирійську
опозицію за конструктивну роль у переговорах з мирного
врегулювання. Про це йдеться в заяві міністра...

Трамп запевнив Нетаньягу, що не видавав
РФ секрети Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-

https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233103-francia-i-nimeccina-stvorat-robocu-grupu-zadla-pogliblenna-integracii-evrozoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2232977-asociacia-ukrainaes-senat-niderlandiv-sogodni-provede-debati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233085-oon-v-cergovij-raz-zaklikala-kndr-pripiniti-zapuski-raket.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233058-glavi-mzs-frn-i-francii-obgovorili-majbutne-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233081-u-le-pen-peredumali-vihoditi-z-evrosouzu-ta-povertati-frank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233038-berlin-vimagae-vid-rf-ta-iranu-bezpecnogo-dostupu-dopomogi-v-siriu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233053-tramp-zapevniv-netanagu-so-ne-vidavav-rf-sekreti-izrailu.html
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Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-
міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу заявив, що не
видавав росіянам інформації ізраїльської розвідки, яку мав

Флінна зловили на брехні щодо джерел
фінансування за виступи в РФ

Колишній радник президента Трампа з питань
національної безпеки збрехав минулого року під час
виборчої кампанії, що отримував гроші за виступ у Москві...

Постпред США при ООН: Розслідування
втручання РФ у вибори абсолютно
необхідне

Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі вважає,
що розслідування втручання РФ у президентські вибори
"абсолютно необхідне" для того, щоб адміністрація...

Аслунд: Конгрес може істотно змінити
"бюджетну" пропозицію Трампа щодо
України

Будь-яка бюджетна пропозиція президента США
Дональда Трампа щодо заміни зовнішньої фінансової
допомоги у вигляді грантів на кредити...

ЄС має посилити санкції проти РФ через
репресії в Криму - правозахисники

Європейський Союз має посилити санкції проти РФ через
репресивні дії проти громадян України, затриманих в
окупованому Криму. Про це заявив...

Міжнародний Паралімпійський комітет
продовжив санції проти РФ

Міжнародний Паралімпійський комітет продовжив санкції
стосовно Паралімпійського комітету Росії. Про це
повідомляє Паралімпійський комітет країни.

У Венесуелі під час протестів спалили
будинок Уго Чавеса

У Венесуелі під час протестів спалили будинок екс-
президента країни Уго Чавеса. Про це повідомляє El
Nacional. За даними видання, це було зроблено у
відповідь

https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2233105-flinna-zlovili-na-brehni-sodo-dzerel-finansuvanna-za-vistupi-v-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233066-postpred-ssa-pri-oon-rozsliduvanna-vtrucanna-rf-u-vibori-absolutno-neobhidne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2233042-aslund-kongres-moze-istotno-zminiti-budzetnu-propoziciu-trampa-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-krim/2233071-es-mae-posiliti-sankcii-proti-rf-cerez-represii-v-krimu-pravozahisniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sport/2233111-miznarodnij-paralimpijskij-komitet-prodovziv-sancii-proti-rf.html
https://paralymp.ru/press_center/news/official/press_reliz_mpk_po_itogam_press_konferentsii_mpk/
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233108-u-venesueli-pid-cas-protestiv-spalili-budinok-ugo-cavesa.html
http://www.el-nacional.com/
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Україна

Доба в АТО: Найгарячіше - на Донецькому
напрямку

Ситуація у зоні АТО залишається складною, з частковими
ознаками ескалації на окремих ділянках лінії зіткнення. Про
це повідомляє у Фейсбуці прес-центр АТО.

Гройсман сказав, коли Україна зможе
перейти до накопичувальної пенсії

Говорити про запровадження в Україні накопичувальної
системи можна буде тільки після того, як вдасться
реформувати солідарну. Про це Прем'єр-міністр України...

Уряд ліквідував ДержСЕС

Уряд вирішив ліквідувати Державну санітарно-
епідеміологічну службу, оскільки її подальше
функціонування є недоцільним. На сьогодні виконання...

В Україні на одного російського ідеолога
стало менше - Сюмар

Видворення фактичного керівника інформаційної служби
телеканалу "Інтер", політтехнолога Ігоря Шувалова - це
позитивний крок, який означає, що на одного російського...

Прем'єр каже, що спецпенсії для
військових збережуться

Спецпенсії для військових після проведення пенсійної
реформи будуть збережені. Про це Прем'єр-міністр
України Володимир Гройсман сказав у вечірньому ефірі...

Точка зору

Шувалов – поїхав в бік «Однокласників» та
георгіївської стрічки… Далі буде

Влада ставить на симпатії «проукраїнських» виборців,
«проросійським» вона не потуратиме. Останні тиждень-
два майже кожного дня надходять радісні...

Для тих, кому набридло «про Собчак»

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2233127-doba-v-ato-najgaracise-na-doneckomu-napramku.html
https://www.facebook.com/ato.news?fref=ts
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2233063-grojsman-skazav-koli-ukraina-zmoze-perejti-do-nakopicuvalnoi-pensijnoi-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2233036-urad-likviduvav-derzses.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2233032-v-ukraini-na-odnogo-rosijskogo-ideologa-stalo-mense-sumar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2233069-premer-kaze-so-specpensii-dla-vijskovih-zberezutsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2232998-suvalov-poihav-v-bik-odnoklasnikiv-ta-georgiivski-stricki-dali-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2232734-dla-tih-komu-nabridlo-pro-sobcak.html
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Для тих, кому набридло «про Собчак»

На звернення російської журналістки до Президента
України ми відреагували швидко і правильно.
Пересвідчимось? З дивовижною швидкістю, буквально...

Кажете, корови не літають? Літають, ще й
як!

Перший Міжнародний фестиваль повітряних зміїв відбувся
на Миколаївщині. Цієї неділі у мальовничому селі Трихати
на Миколаївщині на березі Південного Бугу...

Електронна черга в дитсадки: стати у неї
легко, а як в групу потрапити?

Корупція в дитсадках з появою е-черги нібито має
залишитися в минулому, але ж і без неї проблем
вистачає... Дитсадки Києва та й усієї України безнадійно...

Суспільство

23 травня. Пам’ятні дати

Сьогодні день пам’яті Євгена Коновальця, українського
військового і політичного діяча, полковника Армії УНР,
засновника Організації українських націоналістів.

На Евересті загинув альпініст з Індії

На Евересті загинув 27-річний індійський альпініст, якого
раніше вважали зниклим безвісти. Про це повідомляє The
Times of India.

Стартує основна сесія ЗНО: сьогодні -
українська мова та література

Основна сесія зовнішнього незалежного тестування
розпочинається у вівторок, 23 травня. Першим майбутні
абітурієнти будуть складати ЗНО...

Українці підтримали створення власної
соцмережі

Українці підтримали ідею створення власної соціальної
мережі Ukrainians, яку раніше для них пропонували

розробити програмісти з Канади. Відтак сторінка

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2232734-dla-tih-komu-nabridlo-pro-sobcak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2232847-kazete-korovi-ne-litaut-litaut-se-j-ak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2232906-elektronna-cerga-v-ditsadki-stati-u-nei-legko-a-ak-v-grupu-potrapiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2232748-14-cervna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233099-na-everesti-zaginuv-alpinist-z-indii.html
http://timesofindia.indiatimes.com/india/indian-who-went-missing-after-climbing-mount-everest-found-dead/articleshow/58790542.cms
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2233152-startue-osnovna-sesia-zno-sogodni-ukrainska-mova-ta-literatura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2233045-ukrainci-pidtrimali-stvorenna-vlasnoi-socmerezi.html
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розробити програмісти з Канади. Відтак сторінка
спільноти

Укрзалізниця пустила на літо додатковий
Інтерсіті Київ – Одеса

На час літніх відпусток призначається додатковий
швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 761/762 сполученням Київ –
Одеса – Київ, який курсуватиме з 16 червня по 30
серпня...

23 травня: народний календар і
астровісник

Сьогодні Симона Зілота – свято всіх травників; «Зілот
Симон оре, а Спаситель сіє – нехай приймається, а я
зілля нарву – хай помагається!» Сьогодні Симона Зілота...
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