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ТОП

Єдина країна - Україна і світ 16.05.18

З архіву: автомат для батьківщини-матері та

«контрреволюція» електрика з Гданська (1981) 

Проект Укрінформу з нагоди сторічного ювілею
агентства: «100 років – 100 новин»

Доба в ООС: окупанти й далі гатять із важкої

артилерії, один боєць загинув        

Упродовж минулої доби в зоні ООС ситуація
залишалася складною. Бойові дії активізувалися
після 16:00 та тривали на всіх напрямках.

У Каліфорнії стався вибух в медзакладі: є

жертви        

Щонайменше одна людина загинула, ще троє
пораненні внаслідок вибуху в медичній установі
невеликого містечка Алісо Вейо в штаті
Каліфорнія, США.
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СВІТ

У США встановили, хто стояв за витоком

великого масиву секретів з ЦРУ        

Правоохоронні органи США встановили
підозрюваного, який посприяв витоку масиву
секретних даних про шпигунську діяльність ЦРУ за
кордоном...

КНДР не буде змінювати свою ядерну програму
на можливість торгувати з США

Північна Корея заявила, що ніколи не буде брати
участь в економічній торгівлі з США в обмін на
відмову від ядерної програми.

США засудили зведення РФ мосту до

окупованого Криму        

Офіційний Вашингтон засудив зведення Росією та
часткове відкриття мосту через Керченську
протоку в Крим, наголосивши, що це не було
погоджено з Урядом України.

США в ООН: Відповідальність за кровопролиття в

Газі лежить на русі Хамас        

Сутички й кровопролиття в Секторі Гази були
спричинені підступним і послідовним
підбурюванням палестинців з боку угруповання
Хамас...

Іран і ЄС хочуть врятувати ядерну угоду 

Глава МЗС Ірану і верховний дипломат ЄС
зустрілися в Брюсселі з метою зберегти ядерну
угоду, незважаючи на вихід з неї США.
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

Палестина відкликала свого посла зі США        

Палестинська національна адміністрація
прийняла рішення про відкликання свого посла з
Вашингтона у відповідь на нещодавні події в
Єрусалимі...

Незалежність Каталонії не обов'язкоа умова для

переговорів з Мадридом - Торра        

Новий глава уряду Каталонії Кім Торра заявив, що
незалежність регіону не є обов'язковою умовою
для переговорів з центральною владою Іспанії.

Волкер вказав, як Росія сама себе викриває на

Донбасі        

Обмеження для місії ОБСЄ, які російські окупанти
встановлюють на непідконтрольній Києву території
Донбасу, змушують організацію думати, що
російській стороні є що приховувати.

Савченко написала листа Путіну - ЗМІ        

Народна депутат України Надія Савченко
розповіла, що написала листа президенту
Російської Федерації Володимиру Путіну з
проханням розблокувати обмін полоненими.

Балух розповів про знущання в СІЗО окупантів        

Засуджений судилищем російських окупантів в
Криму Володимир Балух написав листа, в якому
розповів, чому вирішив розпочати голодування, і
про те, як йому доводиться терпіти...
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СУСПІЛЬСТВО

Ізраїль вже не сам-один проти світу        

Дуже схоже на те, що у сімдесятирічному конфлікті
на Близькому Сході назрівають кардинальні зміни

Молдова: пожвавлення на придністровському

напрямку        

Питання повного виведення російських військ і
озброєння з території невизнаного Придністров'я
залишається ключовим

16 травня. Пам’ятні дати        

Цього дня 1648 року козацьке військо Богдана
Хмельницького завдало нищівної поразки
польському війську біля Жовтих Вод, що стало
початком Визвольної війни 1648-1654 років.

З архіву: хрест над Золотими воротами та нові
київські громадяни – Брежнєв й Індіра Ганді

(1982)        

Проект Укрінформу з нагоди сторічного ювілею
агентства: «100 років – 100 новин»

Екс-омбудсмен Лутковська створила інститут з

прав людини        

Колишній уповноважений Верховної Ради з прав
людини Валерія Лутковська разом зі своєю
командою створила громадську організацію
“Український інститут з прав людини”.       
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МОЗ виклав у відкритий доступ близько тисячі

медичних протоколів        

Міністертво охорони здоров'я запустило онлайн-
платформу з протоколами на засадах доказової
медицини.

Берлінська поліція провела рейд проти

організаторів фіктивних шлюбів        

Поліція Берліна провела черговий рейд проти
контрабандистів, цього разу - організаторів
фіктивних шлюбів.

Мешканці Гаваїв потерпають від масивних

викидів вулканічних газів і попелу        

Висока концентрація сірчистого газу та
вулканічного попелу в повітрі внаслідок
виверження вулкану Кілауеа в американському
штаті Гаваї створює проблеми для жителів...

Космічне агенство показало "серце" Чумацького

Шляху        

Європейське космічне агентство опублікувало
знімок, на якому представлена центральна
площина Чумацького Шляху.

На середу в Україні прогнозують спеку та

шквальний вітер        

Синоптики попереджають про сильний вітер та
дуже сильні дощі 16 травня на заході України.
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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.

16 травня: народний календар і астровісник        

Сьогодні Маври-Молочниці; чи велика надія на
Тимофія і куди їхати за скарбами.        
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