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ТОП

Єдина країна - Україна і світ 17.05.18

З архіву: обід для канцлера в палаці та газовий

мітинг на кордоні (1983)        

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

Ситуація на Донбасі ускладнилася: бойовики

застосовують "Гради" та артилерію        

За минулу добу бойовики 66 разів порушили
режим тиші на Донбасі. Під час бойових дій вчора
двоє наших захисників загинуло, четверо отримали
поранення. 

Суд повернув Насірову паспорт та продовжив

його обов’язки ще на два місяці 

Суд продовжив обов’язки, покладені на
колишнього голову Державної фіскальної служби
Романа Насірова, повернув йому внутрішній
паспорт і скасував арешт годинників дружини.
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СВІТ

Трамп прокоментував погрози КНДР зірвати

зустріч 

Американська сторона не отримувала по
офіційних каналах від Північної Кореї жодних
повідомлень про розрив домовленостей щодо
запланованих переговорів Дональда Трампа і Кім
Чен Ина в Сінгапурі.

Джуліані заявив, що Мюллер не зможе

пред'явити звинувачення президенту США        

Виступаючи в ефірі телеканалу CNN, адвокат
Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив
про те, що спецпрокурор Роберт Мюллер не може
пред'явити звинувачення президенту США.

США ввели санкції проти керівництва

угруповання "Хезболла" 

Міністерство фінансів США запровадило санкції
проти щонайменше п'яти ватажків організації
"Хезболла", а також організації "ІДІЛ у Великій
Сахарі".

Канада вимагає розслідування зіткнень на

кордоні Сектора Гази        

Зіткнення на кордоні Ізраїлю і Сектора Гази, в
результаті яких були вбиті десятки палестинців,
вимагають детального розслідування.

Ердоган: ООН вичерпала себе й розвалилася        

Бездіяльність ООН стосовно кровопролиття на
кордоні Сектора Гази засвідчила кінець цієї
міжнародної організації.
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УКРАЇНА І СВІТ

У Сенаті США підтвердили "широкомасштабне"

втручання Росії у вибори        

Комітет Сенату з питань розвідки підтвердив
висновки американського розвідувального
співтовариства, що РФ доклала "безпрецедентних
зусиль" для широкомасштабного втручання...

Індійський міністр вперше за 20 років полетів на

переговори до КНДР        

Індія вперше за останні два десятиліття послала
одного зі своїх міністрів до Північної Кореї на
переговори.

У Софії відбудеться саміт ЄС-Західні Балкани        

У четвер, 17 травня, в столиці Болгарії Софії
вперше за останні 15 років відбудеться саміт
Європейський союз - Західні Балкани.

Макрон зустрінеться з Цукербергом в Парижі        

Президент Франції Еммануель Макрон
зустрінеться з керівниками 50 найбільших
компаній, інвесторів та інтелектуалів...

Екс-президенту Сальвадора загрожує 25 років

в’язниці        

Колишнього президента Ель-Сальвадора Антоніо
Сака та шістьох його спільників обвинувачують у
відмиванні особливо великих коштів.
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ТОЧКА ЗОРУ

Аслунд привітав економічне зростання України 

Аналітик американського центру Atlantic Council
Андерс Аслунд привітав дані про прискорення
економічного зростання України, опубліковані
Державною службою статистики України...

Україна збільшить делегацію поліцейських в

Інтерполі        

У Нацполіції було прийнято рішення збільшити
штат українських делегатів у центральному офісі
Інтерполу.

Литва планує впровадити квоти на заробітчан з

України        

У зв'язку зі зростанням масштабів імміграції з
України уряд Литви вирішив встановити квоти для
іноземних працівників на деякі професії.

Як Кім Чен Ин, нарешті, «заспокоїв» експертів-

міжнародників по всьому світу        

Момент для шантажу президента США обрано
вдало. Але принципово це нічого для КНДР не
змінює

«Донбаський вузол» має шанс на розв’язання.

Тільки без Суркова…        

Дипломатичні та міждержавні заяви останніх
місяців щодо російської агресії на Донбасі
створюють нову реальність навколо конфлікту
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СУСПІЛЬСТВО

Катівні «руского міра». Свідчать жертви тортур на

Донбасі        

138 розповідей про звірства окупантів будуть
передані до Міжнародного кримінального суду

Як в електроенергетиці України нарешті перейти

від виживання до розвитку        

Енергетика країни сьогодні перебуває в ситуації, з
якої вкрай складно знайти вихід. Але він все ж є

17 травня. Пам’ятні дати        

Сьогодні, у третій четвер травня, українці вже
традиційно святкують День вишиванки.        

Під час Голодомору в Україні померли 3,5

мільйона дітей - історики        

Документи, які ще не досліджувалися, дають
підставу говорити, що половину загиблих під час
Голодомору 1932-33 років становили діти. А це 3,5
мільйона.

Супрун: 10% українців вже підписали декларації

з лікарями        

Кампанія з вибору лікарів триває, і станом на 15
травня 4,3 мільйона людей обрали і підписали
декларації з лікарями, що складає 10% від
населення країни.
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Міжнародний фестиваль "Kyiv Lights Festival"

цьогоріч триватиме три дні        

Другий міжнародний фестиваль світла і медіа-
мистецтва «Kyiv Lights Festival» (KLF) відбудеться у
Києві з 18 до 20 травня та проходитиме за
підтримки КМДА та в рамках Днів Європи в Україні.

Казки, «таємні файли» і «намисто». Путівник по

Книжковому Арсеналу від «Зеленого пса»        

Анонс новинок від видавництва «Зелений пес», що
за два тижні будуть представлені на книжковому
фестивалі

Tesla Model X встановила рекорд, перетягнувши

126-тонний Boeing        

В рамках реклами найбільшої австралійської
авіакомпанії Quantas Tesla Model X P100D
встановила новий світовий рекорд і увійшла в книгу
Гіннеса.

17 травня: народний календар і астровісник        

Нині Вознесіння; чому Вшестя ніколи не
приходиться на середу, що потрібно «Богу на
дорогу» й покладаймося на інтуїцію.
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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.
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