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ТОП

Єдина країна - Україна і світ 14.05.18

Доба в ООС: бойовики гатили з артилерії та

мінометів, двоє бійців поранені        

Минулої доби ситуація у зоні операції Об’єднаних
сил залишалася складною. Бойові дії не
припинялися вздовж усієї лінії зіткнення.

Штаб ООС показав, які новітні технології

бережуть життя військовим 

Сьогодні на озброєнні розвідувальних підрозділів
Об'єднаних сил стоїть новітнє обладнання, що дає
змогу не тільки економити час, але й зменшує
ризики для життя військовослужбовців.

Волкер матиме ширші повноваження щодо

України - ЗМІ 

Спецпредставнику державного департаменту
США в справах України Курту Волкеру продовжили
і навіть розширили мандат.
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СВІТ

УКРАЇНА І СВІТ

Помпео розповів, чого чекають США від зустрічі з

Кім Чен Ином 

У Вашингтоні не готові говорити прямо зараз про
успіх майбутніх переговорів між Дональдом
Трампом та Кім Чен Ином, враховуючи можливі
ризики...

Іран дає Європі два місяці на порятунок ядерної

угоди        

Після виходу США з ядерної угоди Іран має намір в
ультимативній формі вимагати від європейських
учасників гарантій збереження угоди.

“Вільні демократи” Німеччини підтримали

політику санкцій проти РФ        

З'їзд Вільної демократичної партії (ВДП)
Німеччини у неділю, 13 травня, висловив
підтримку політиці санкцій щодо Росії...

Nord Stream 2: новий посол США у Німеччині

застеріг її від впливу РФ        

Новий посол Сполучених Штатів Америки в
Німеччині Річард Гренелл застеріг від посилення
"російського впливу" на ФРН та Європу через
будівництво газопроводу "Північний потік-2".

МЗС відкриває провадження проти консула

України в Гамбурзі        

Міністерство закордонних справ відкриває
дисциплінарне провадження проти консула
України в німецькому Гамбурзі Василя
Марушинця через повідомлення, що він нібито...
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ТОЧКА ЗОРУ

Міністр економіки ФРН прибув до Києва

обговорити енергополітичну концепцію        

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер
увечері в неділю, 13 травня, прибув з візитом до
Києва.

В Україну їде з візитом Волкер        

Спеціальний представник Державного
департаменту США з питань України Курт Волкер
анонсував свій візит на схід України.

Перший рік президенства другий термін «годує»        

Чому амбітність та активність Макрона шкодять
президентському рейтингу у Франції

Все можливо: через образи до зірок

Євробачення        

Ще на початку тижня вона розповідала про біль
від проявів буллінгу у дитинстві через несхожість
на інших, а вчора стала зіркою музичного світу.

Література ніколи не стане повністю цифровою –

Генсек федерації бібліотек        

Хоча окремі сфери літератури незабаром
повністю перейдуть у цифровий формат, деякі
жанри книг завжди будуть переважно
паперовими.
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СУСПІЛЬСТВО

«Фізика на пальцях» та «Вальс гормонів».
Путівник по Книжковому Арсеналу від

«BookChef»        

Чим порадують читачів українські видавці під час
травневого Книжкового Арсеналу?

Ніжні й турботливі: 10 гарних фільмів про мам        

Складати такий ТОП - річ водночас вдячна і
невдячна. З одного боку, скарбничка картин на
тему материнства поповнюється регулярно й далі
це робитиме. 

14 травня. Пам’ятні дати        

Сьогодні день народження «залізної леді»
українських патріотичних сил Ярослави
Стецько.        

"Шахтар" виграв чемпіонат України з футболу 

Футболісти донецького "Шахтаря" достроково
стали чемпіонами України сезону-2017/2018.

Фехтування: Українські шпажисти виграли

«бронзу» на етапі Кубка світу в Парижі 

Це перший успіх нашої команди в цьому сезоні.
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Закохані у фонтані, «вуха КДБ» і скрипаль на

даху. Із життя харківських пам`ятників        

Які з найоригінальніших пам'ятників Харкова слід
неодмінно оглянути під час відвідин міста

Стольне місто на Стирі        

Усі мої спроби купити тут сувенір, на якому б не
було зображено В’їзної вежі Луцького замку,
виявилися безуспішними

NASA виявила на Сонці чергову чорну діру        

Супутник NASA, що спостерігає за Сонцем, помітив
чергову корональну діру.

14 травня: народний календар і астровісник        

Сьогодні перше травня за старим стилем і Єремії;
навіщо вмиватися росою та кого нині треба
всіляко уникати.        

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2456438-zakohani-u-fontani-vuha-kdb-i-skripal-na-dahu-iz-zitta-harkivskih-pamatnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2458048-stolne-misto-na-stiri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2459437-nasa-viavila-na-sonci-cergovu-cornu-diru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2458342-14-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


14.05.2018 webletter.space/ru/web_letter/6fpyqgp9mkztyj6gfen6kbss85m3p7ro64aoci5ddpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/6fpyqgp9mkztyj6gfen6kbss85m3p7ro64aoci5ddpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 6/6

    

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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