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Єдина країна - Україна і світ 00.03.18

ТОП

На Донбасі на всій лінії зіткнення інтенсивні бої:

42 обстріли        

За минулу добу бойовики 42 рази порушили
режим припинення вогню. Зі складу Об’єднаних
сил загиблих та поранених немає. 

Мандат Волкера залишився незмінним -

Держдеп        

Мандат спеціального представника
Держдепартаменту США з питань України Курта
Волкера залишився незмінним.

В США кажуть, що Сурков імітував переговорний

процес щодо України        

Невідомо, які наслідки слід очікувати після уходу
Владислава Суркова з процесу переговорів щодо
України з боку РФ, оскільки він...
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СВІТ

КНДР запропонувала Південній Кореї провести

зустріч на високому рівні        

Північна Корея запропонувала провести
міжкорейські переговори на високому рівні 16
травня.

Палестинська влада заявила про 58 загиблих

від сутичок в Секторі Газа        

Палестинське відомство охорони здоров'я
заявило, що внаслідок кривавих сутичок на
кордоні Ізраїлю, в Секторі Газа, загинуло 58
людей і кілька тисяч отримали поранення...

Радбез ООН сьогодні обговорить сутички в

Секторі Гази        

Кувейт запросив проведення екстреного
засідання Ради Безпеки ООН через загострення
ситуації в Секторі Гази після відкриття в Єрусалимі
посольства США.

Берлін закликав сторони близькосхідного

конфлікту до стриманості        

У Берліні стурбовані розвитком ситуації на
Близькому Сході і закликають сторони конфлікту
до стриманості.

Туреччина відкликала послів зі США та Ізраїлю        

Туреччина відкликає для консультацій своїх послів
у Вашингтоні та Тель-Авіві.
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

Вибори до парламенту Іраку: перемогла партія

шиїтів        

На перших після розгрому «Ісламської Держави»
парламентських виборах в Іраку перемогла партія
«Ас-Сайрун», яку очолює шиїтський
лідер Муктада ас-Садр.

Працівники Google звільняються через проект

для Пентагону        

Близько десятка співробітників Google вирішили
звільнитися в знак протесту проти співпраці
компанії з Пентагоном в рамках програми Project
Maven.

Прокуратура відкрила справу через смертельну

ДТП з дітьми в Білорусі 

На Сумщині прокуратура розпочала кримінальне
провадження за фактом неналежної організації
поїздки за кордон дітей, які потрапили в Білорусі в
трагічну ДТП.

Клімкін закликає ОБСЄ використати всі важелі

впливу на Кремль 

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
провів зустріч з делегацією Парламентської
Асамблеї (ПА) ОБСЄ на чолі з президентом
Асамблеї Георгієм Церетелі.

В МЗС закликали українців бойкотувати ЧС-2018        

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
закликав українців відмовитися від поїздки в Росію
на матчі Чемпіонату світу з футболу.
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СУСПІЛЬСТВО

Росії вигідна дестабілізація Східного

Середземномор'я - експерт        

Росії вигідна дестабілізація у Східному
Середземномор’ї.

Кремлівське "побєдобєсіє": спекотний травень в

Латвії та Естонії        

Уроки протистояння роспропу і прокремлівському
активізму

Чи обмінювати Рубана на заручників Кремля?        

Думка експертів щодо правових та моральних
колізій у ситуації з можливим обміном
Володимира Рубана

15 травня. Пам’ятні дати        

Сьогодні в світі відзначають Міжнародний день
сімей.

Троє українських альпіністів підкорили Еверест        

У понеділок, 14 травня, група з трьох українських
альпіністів піднялась на гору Еверест.
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Президент Трамп провідав першу леді після

операції        

Глава Білого дому Дональд Трамп в понеділок
скористався президентським гелікоптером, щоб
провідати першу леді Меланію Трамп у
військовому медичному шпиталі...

У Канаді жінка вперше стане церковним

архієпископом        

Меліса Скелтон стане першою жінкою-
архієпископом англіканської церкви в Канаді.

Запустити туристичний бізнес мріють в

Миколаївській ОТГ        

Будинок культури в Миколаївці раніше здавали
заїжджій церкві євангелістів. І лише у
новоутвореній ОТГ заклад почав працювати за
призначенням.

Баришівська ОТГ. На шляху до створення        

Київщина була одним з аутсайдерів за створенням
ОТГ. Причини різні – від браку інформації до 
страху місцевої влади втратити статус.

15 травня: народний календар і астровісник        

Сьогодні Бориса і Гліба; чого чекати від
нинішнього молодика і дещо про зірку Алголь.

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2460333-prezident-tramp-providav-persu-ledi-pisla-ii-operacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2460323-u-kanadi-zinka-vperse-stane-cerkovnim-arhiepiskopom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2459904-zapustiti-turisticnij-biznes-mriut-v-mikolaivskij-otg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2459633-barisivska-otg-na-slahu-do-stvorenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2460106-15-travna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


15.05.2018 webletter.space/ru/web_letter/6ynny7xe4u9s7xjstat3zt737qou5nojpos7nq4mdpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/6ynny7xe4u9s7xjstat3zt737qou5nojpos7nq4mdpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 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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