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ТОП

Єдина країна - Україна і світ 18.05.18

18 травня. Пам’ятні дати        

Сьогодні Україна відзначає День боротьби за
права кримськотатарського народу та вшановує
жертв депортації кримських татар 1944 року.

ООС: окупанти били зі 122 калібру по Троїцькому,

загинули двоє цивільних        

Упродовж минулої доби ситуація у зоні ООС
залишалася складною, проте контрольованою.
Бойові дії тривали по всій лінії розмежування.
Семеро військовослужбовців Об’єднаних сил
зазнали поранень.

Росія не знає, що робити з окупованим Донбасом

- Волкер        

Від окупації Донбасу Росія більше втратила, ніж
набула.
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СВІТ

Хіматаки в Сирії: США поклали відповідальність

на РФ й закликали засудити винних        

Після підтвердження місії ОЗХЗ фактів
застосування хімічної зброї в Сирії... США звернули
увагу на відповідальність Москви та закликали
притягнути до відповідальності всіх винних.

США розширили санкції проти "Хезболли"        

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC)
Міністерства фінансів США оприлюднив новий
список санкцій проти організації "Хезболла"...

Глави МЗС арабських держав зібрали екстрене

засідання через проблему Єрусалима        

У Каїрі розпочалося екстрене засідання глав МЗС
Ліги арабських держав (ЛАД), на якому буде
обговорено перенесення посольства США до
Єрусалима, а також останні події в Палестині.

Трамп обіцяє захистити КНДР, якщо вона

відмовиться від ядерної зброї        

Президент США Дональд Трамп персонально
пообіцяв захист Північній Кореї і особисто Кім Чен
Ину, якщо КНДР під час переговорів...

Путін у Сочі зустрівся з Асадом        

Президент РФ Володимир Путін у четвер, 17
травня, зустрівся з сирійським лідером Башаром
Асадом. Сторони обговорили "військовий успіх"...
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УКРАЇНА І СВІТ

Сенат США затвердив Джину Гаспел новим

директором ЦРУ        

Верхня палата американського Конгресу в четвер
більшістю голосів затвердила кандидатуру Джини
Гаспел на посаду директора Центрального
розвідувального управління.

Євразійський союз підписав з Іраном тимчасову

угоду про ЗВТ        

В Астані на економічному форумі між державами-
членами Євразійського економічного союзу та
Іраном було підписано тимчасову угоду, що веде
до утворення зони вільної торгівлі.

США в ОБСЄ: конфлікт на Донбасі припиниться,

коли Росія виведе свої сили        

Передумовою для завершення конфлікту на сході
України є виведення Росією збройних сил з
окупованої території в Донецькій і Луганські
областях.

Україна наполягає на реформі РБ ООН з

обов'язковим обмеженням права вето        

Українська делегація в ООН назвала реагування
Ради Безпеки на конфлікти, загострення ситуації й
порушення міжнародного права "повільним і
непослідовним"...

Посол України в Австралії: Росія ставить під

удар базові принципи демократії        

Сьогодні у світі немає практично жодної великої
демократичної країни, яка б не постраждала від
російських дій.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Порошенко запровадив у ГПУ посаду прокурора

зі зв'язку для Євроюсту        

Президент Петро Порошенко зпровадив у
структурі Генпрокуратури посаду прокурора зі
зв'язку для Європейської організації з питань
юстиції.

Французькі кіномитці просять Макрона

домовитися з Путіним про звільнення Сенцова 

Асоціація режисерів Франції (SFR) звернулася до
президента країни Еммануель Макрона із
закликом підняти питання звільнення Сенцова...

Нова штаб-квартира НАТО: перші враження у

«гніздечку яструбів»        

Власкор Укрінформу в Брюсселі одним із перших
журналістів відвідав новий центр прийняття
рішень Північноатлантичного альянсу

Чому Олег Сенцов своє життя швидше вб’є сам,

ніж віддасть на поталу Путіну        

Голодування - це зовсім не шлях до перемоги. Але
інколи це єдиний шлях для людини в ситуації, в
якій зараз опинився Олег

Дощі з грозами сьогодні накриють всю Україну        

У п'ятницю, 18 травня, по всій Україні пройдуть
дощі, місцями з грозами.

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2462824-porosenko-zaprovadiv-u-genprokuraturi-posadu-prokurora-zi-zvazku-dla-evroustu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2462880-francuzki-kinomitci-prosat-makrona-domovitisa-z-putinim-pro-zvilnenna-sencova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2462663-nova-stabkvartira-nato-persi-vrazenna-u-gnizdecku-astrubiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2462772-comu-oleg-sencov-svoe-zitta-svidse-vbe-sam-niz-viddast-na-potalu-putinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2462721-dosi-z-grozami-nakriut-vsu-ukrainu.html


18.05.2018 webletter.space/ru/web_letter/6oq14or4yni17gys7ikdhgbxtb5kxo7yn8omxmxudpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/6oq14or4yni17gys7ikdhgbxtb5kxo7yn8omxmxudpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 5/6

Ігор Жданов вручив біатлоністці Юлії Джимі

орден "За заслуги" II ступеня        

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов
вручив ордена "За заслуги" лідеру збірної України
з біатлону Юлії Джимі та Олександру Кравченку.

Паулу Фонсека підписав новий контракт з

«Шахтарем»        

Португальський тренер працюватиме з командою
ще два роки.

Рудницька: Ukraine NOW - це про Україну з

традиціями та звичаями        

Єдиний бренд Ukraine NOW затверджений з
метою популяризації України у світі,
включаючи культурний компонент.

На Каннському кінофестивалі представили книгу

Сенцова        

Книгу оповідань українського режисера і
письменника Олега Сенцова, який незаконно
ув’язнений в Росії та з 14 травня оголосив
безстрокове голодування, представили на
Каннському кінофестивалі.        

Українську експозицію представили на

Варшавському книжковому ярмарку        

Український стенд з книгами від п’яти видавництв
представлений на цьогорічному IX Варшавському
книжковому ярмарку.
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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.

18 травня: народний календар і астровісник        

Сьогодні теплої Ярини; як правильно садити
розсаду і де шукати загадковий прогрес. 
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