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Топ новини

За терактом у Манчестері може стояти 22-
річний британець

Британська поліція підозрює у скоєнні теракту на концерті
в Манчестері 22-річного британського громадянина
Салмана Абеді. Про це заявив начальник поліції...

Поліцейські на вулицях Британії
отримають військову підтримку

Поліцейські патрулі на вулицях Британії отримають
військову підтримку через теракт, який вчора стався в
Манчестері. Про це заявив голова контртерористичного...

Меркель збирає лідерів країн
"нормандської четвірки" на саміт

Канцлер Німеччини Ангела Меркель скликає президента
Франції Еммануеля Макрона, президента Росії
Володимира Путіна і Президента України Петра
Порошенка на саміт.

https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233839-za-teraktom-u-mancesteri-moze-stoati-22ricnij-britanec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233869-policejski-na-vulicah-britanii-otrimaut-vijskovu-pidtrimku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2233887-merkel-zbirae-lideriv-krain-normandskoi-cetvirki-na-samit.html
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Всі справи проти Януковича і Кº: ГПУ
розкрила дані, аби спростувати заяву
Transparency

Інформація стосовно начебто відсутності проваджень
щодо колишнього президента України Віктора Януковича,
розповсюджена Transparency International, не відповідає...

НБУ обурений рішенням суду щодо
Привату і готує оскарження

Національний банк обурений рішеннями Окружного
адміністративного суду Києва, який визнав націоналізацію
ПриватБанку частково незаконною. Про це заявили ...

Світ

КНДР невдовзі розробить ракету, здатну
долетіти до США – розвідка

Нинішній стан розробок і випробувань балістичних ракет в
Північній Кореї може призвести до отримання режимом у
Пхеньяні ракетоносія, здатного доставити ядерний заряд..

На Філіппінах запровадили воєнний стан

Президент Філіппін Родріго Дутерте скоротив візит до Росії
і запровадив воєнний стан на острові Мінданао після того,
як тут спалахнули бої між силами безпеки і бойовиками...

Дутерте просив у Путіна зброю - ЗМІ

Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив на зустрічі з
російським президентом Володимиром Путіним, що його
країна потребує сучасних зразків озброєння і буде просити

Маккейн запропонував Трампу попросити
вибачення перед американцями

Впливовий сенатор-республіканець Джон Маккейн вважає
"тривожною" тенденцією появу нових скандалів навколо
розслідування зв'язків кампанії Трампа з росіянами.

Держдеп відреагував на істотне
скорочення свого бюджету
Держдеп США назвав скорочення свого бюджету на 2018

https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2233763-vsi-spravi-proti-anukovica-i-k-gpu-rozkrila-dani-abi-sprostuvati-zaavu-transparency.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2233794-nbu-oburenij-risennam-sudu-sodo-privatu-i-gotue-oskarzenna.html
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/1886341984913298
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233835-kndr-nevdovzi-rozrobit-raketu-zdatnu-doletiti-do-ssa-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233843-na-filippinah-zaprovadili-voennij-stan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233852-duterte-prosiv-u-putina-zbrou-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233845-makkejn-zaproponuvav-trampu-poprositi-vibacenna-pered-amerikancami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233802-derzdep-vidreaguvav-na-istotne-skorocenna-svogo-budzetu.html
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Держдеп США назвав скорочення свого бюджету на 2018
рік з нинішніх $54,9 млрд до $37,6 млрд прагненням
президента забезпечити добробут для американців...

Сенатор Грем: Бюджет Трампа для
Держепу створить багато нових "Бенгазі"

Суттєве скорочення пропонованих витрат у бюджетній
пропозиції Трампа на 2018 фінансовий рік змусить
американську дипломатію зменшити свій вплив у світі...

Україна в ООН: Миротворчі операції
потребують сучасних технологій

Постійний представник України при ООН Володимир
Єльченко закликав приділити більшу увагу використанню
сучасних технологій у операціях ООН з підтримання миру..

У Польщі найбільшу довіру серед
політиків викликають президент і прем’єр

У Польщі найбільшу довіру серед польського політикуму
викликають президент країни Анджей Дуда і глава уряду
Беата Шидло. Про це йдеться в опитуванні Центру...

Анкара вирішила поквитатися з Віднем
через НАТО

Туреччина вирішила «покарати» Австрію, яка чи не
найбільше за всіх у ЄС критикує Анкару. Про плани
турецького керівництва пише Wiener Zeitung в номері...

Президент Венесуели розпочав процес
зміни конституції

Президент Венесуели Ніколас Мадуро розпочав процес
зміни конституції. Про це повідомляє агенство
AFP. Зазначимо, що раніше Мадуро оголошував...

ВООЗ очолив кандидат з Ефіопії

Новим головою Всесвітньої організації охорони здоров'я
став колишній міністр охорони здоров'я та закордонних
справ Ефіопії Тедрос Гебреесус.

Україна

https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233805-senator-grem-budzet-trampa-dla-derzepu-stvorit-bagato-novih-bengazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2233831-ukraina-v-oon-mirotvorci-operacii-potrebuut-bilse-sucasnih-tehnologij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233863-u-polsi-najbilsu-doviru-sered-politikiv-viklikaut-prezident-i-premer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233801-ankara-virisila-pokvitatisa-z-vidnem-cerez-nato.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/893826_Stoermanoever-gegen-Oesterreich.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233837-prezident-venesueli-rozpocav-proces-zmini-konstitucii.html
https://www.ukrinform.ua/tag-maduro
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233826-vooz-ocoliv-kandidat-z-efiopii.html
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Доба в АТО: під Авдіївкою бойовики
застосували "Гради" та міномети

За минулу добу бойовики 53 рази відкривали вогонь по
позиціях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу
АТО. "Ситуація у зоні проведення АТО залишається...

Гройсман сказав, коли з’явиться нова
кандидатура на пост глави Мінагро

Нова кандидатура на посаду глави Мінагро буде
запропонована після консультацій з коаліцією. Про це
заявив у Facebook Прем’єр-міністр України...

Рішення про конфіскацію грошей
Януковича у судовому реєстрі не знайшли

Інформація про вирок Краматорського суду про
спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів колишнього
президента Віктора Януковича і його оточення станом...

Петренко вважає дії Інтерполу
політичними мотивованими

Дії Інтерполу, коли знімаються з розшуку особи,
обвинувачені в економічних злочинах, викликають дуже
багато запитань і є політичними мотивованими.

Точка зору

Закон про мовні квоти на ТБ - перший
крок: маленький, але найважливіший

Що Верховна Рада гарантувала законом про 75%
української мови на українському телебаченні і чого не
змогла. Верховна Рада ухвалила в другому читанні...

Теракотова армія леніних. Яким буде
музей тоталітаризму в Києві?

Зразком послужать аналогічні музеї у Вільнюсі та
Будапешті. Рік тому лідерами з декомунізації в Україні
були Київ і Одеса. На сьогодні, за словами голови...

Травневі морози: дефіциту фруктів не
буде, але без свого «компоту» Україна

може залишитись

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2233891-doba-v-ato-pid-avdiivkou-bojoviki-zastosuvali-gradi-ta-minometi.html
https://www.facebook.com/ato.news/
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2233791-grojsman-skazav-koli-zavitsa-nova-kandidatura-na-post-glavi-minagro.html
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/photos/a.149490445219878.1073741829.149481385220784/549118765257042/?type=3&theater
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2233808-risenna-pro-konfiskaciu-grosej-anukovica-u-sudovomu-reestri-ne-znajsli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2233890-petrenko-vvazae-dii-interpolu-politicnimi-motivovanimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2233729-zakon-pro-movni-kvoti-ne-tb-persij-krok-malenkij-ale-najvazlivisij.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60356
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2233268-terakotova-armia-leninih-akim-bude-muzej-totalitarizmu-v-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2233517-travnevi-morozi-deficit-fruktiv-rinok-perekrie-ale-bez-svogo-kompotu-ukraina-moze-zalisitis-ne-na-rik.html
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може залишитись

Якщо сьогодні не підтримати «прибите» аномальними
заморозками садівництво, галузь буде відкинута далеко
назад. Втрати врожаю плодів, ягід і горіхів від похолодань..

Дилема Реброва: піти чи залишитись?

Головний тренер і президент «Динамо» повинні невдовзі
вирішити, що буде з командою. Ігор Суркіс та Сергій
Ребров домовились, що майбутнє головного тренера...

Суспільство

24 травня. Пам’ятні дати

Сьогодні українці разом з усіма іншими слов’янськими
народами відзначають День слов’янської писемності і
культури. Свято встановлено згідно з Указом
Президента...

Apple та Nokia планують співпрацювати

Американська корпорація Apple та фінська компанія Nokia
мають намір співпрацювати після завершення патентного
спору між ними. Про це повідомляє Reuters.

В Індії автобус зірвався в ущелину: понад
20 загиблих

В індійському штаті Уттаракханд автобус з паломниками
впав в ущелину, в результаті загинув щонайменше 21
пасажир. Про це повідомили в місцевій поліції...

Російські школярі битами розтрощили
пам’ятник Леніну

В російському селищі Ушумун Амурської області школярі
розтрощили пам'ятник Володимирові Леніну. Як
повідомляє "Амурская правда", інцидент трапився в День
піонерії.

24 травня: народний календар і
астровісник

Сьогодні Мокія; женіть подалі чорну хмару й продовжуйте
спокійно поратися на власному городі. Людину завжди

цікавила погода.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2233517-travnevi-morozi-deficit-fruktiv-rinok-perekrie-ale-bez-svogo-kompotu-ukraina-moze-zalisitis-ne-na-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sport/2233230-dilema-rebrova-piti-ci-zalisitis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2233479-24-travna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2233867-apple-ta-nokia-planuut-spivpracuvati.html
http://www.reuters.com/article/us-nokia-apple-patents-idUSKBN18J0RT?il=0
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233811-v-indii-avtobus-zirvavsa-v-uselinu-ponad-20-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2233865-rosijski-skolari-bitami-roztrosili-pamatnik-leninu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2233505-24-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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цікавила погода.

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

вул. Б.Хмельницького 8/16

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки

Отправлено через

https://www.facebook.com/Ukrinform
https://twitter.com/ukrinform
https://vk.com/ukrinform
https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
http://archive.sendpulse.com/bdcb2b84/%7B%7Bunsubscribe_url%7D%7D
https://sendpulse.com/?rg=2&uid=616999

