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ТОП

Єдина країна - Україна і світ 21.05.18

Штаб ООС: активні бойові дії тривають по всій

лінії зіткнення        

За минулу добу бойовики 55 разів відкривали
вогонь по позиціях українських військових. Під час
бойових дій за минулу добу та сьогодні Об’єднані
сили втрат не мають.

Донбас: командування ООС розробило заходи у

відповідь на ескалацію        

Командувач об’єднаних сил  Сергій Наєв
звернувся до мешканців Донецької та Луганської
областей через загострення ситуації в районі
проведення ООС.

На Івано-Франківщині сержант вирішував

конфлікт гранатою – до десятка поранених        

В Івано-Франківській області сержант Збройних
сил України під час конфлікту кинув гранату,
поранивши дев'ятьох осіб.
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СВІТ

Сущенко не був журналістом при в'їзді на

територію Росії – МЗС РФ        

Український журналіст Роман Сущенко при в'їзді
на територію РФ не заявляв, що буде займатися
інформаційною роботою, тому журналістом не був.

Росія закрила частину Азовського моря для

України - ЗМІ        

Росія у неділю, 20 травня, ультимативно закрила
дві тисячі квадратних кілометрів Азовського
моря для українських суден.

Трамп вимагає офіційної інформації, чи

слідкувало ФБР за його кампанією        

Президент США Дональд Трамп виступив із
вимогою до Міністерства юстиції підтвердити або
спростувати інформацію про...

Іспанія заявляє, що не послабить контроль над

Каталонією        

Прем'єр-міністр Іспанії Мар'яно Рахой планує
зберегти контроль центрального уряду над
Каталонією.

Шотландія планує новий референдум про

незалежність        

Шотландія планує проведення другого
референдуму про незалежність регіону після того,
як британський уряд визначиться зі своїми діями в
рамках виходу Великої Британії з ЄС (Brexit).
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УКРАЇНА І СВІТ

Захід Сирії переходить під повний контроль

Асада - спостерігачі        

Бойовики терористичного угруповання "Ісламська
держава" (ІД) евакуюються з останнього
контрольованого ними анклаву поблизу столиці
Сирії Дамаска.

США і Китай домовились припинити торгівельну

війну        

Сполучені Штати і Китай вирішили відмовитися від
тактики взаємного запровадження нових
торговельних тарифів та працюють над
"розширеною торговельною угодою", щоби
припинити збиткове для обох сторін протистояння
в цій сфері.

Ердоган пояснив, чому турки Європи мають

підтримати його на виборах        

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
попросив турецьких громадян, котрі проживають у
європейських країнах, забезпечити йому
"рекордну кількість голосів" підтримки на
майбутніх виборах.

Мадуро залишиться президентом Венесуели        

Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро
перемагає на виборах глави держави, що
відбулися в неділю.

Поблизу спостерігачів ОБСЄ на Луганщині

стався вибух        

На ділянці розведення в районі Золотого
Луганської області за 300–500 метрів від патрулів
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ стався
вибух.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Український політв'язень Коломієць вийшов з

ШІЗО з погіршенням здоров'я        

Український політв'язень Андрій Коломієць 19
травня вийшов після 15 діб перебування у
штрафному ізоляторі російської колонії.

У стосунках США і ЄС вже дійшло до

ультиматумів?        

“Північний потік 2” найбільше невигідний Україні, а
найбільше проти нього борються США

Атака негативом: як телевізійні новини

деморалізують українців        

Новини найвпливовіших українських каналів
щоденно навіюють суцільний негатив, відчуття
зневіри, мало не приреченості. Що з тим робити?

Батьківська хижа для лемка-вигнанця        

Музей “Лемківська садиба” в Зарічеві відкриває
двері до втраченого раю лемкам —
представникам етногрупи, що через історичні
перипетії минулого століття стала символом
вигнанців з рідної землі        

«Щедрик», Ван Гог та спеціальна гостя з Італії.
Путівник по Книжковому Арсеналу від «Нора-

Друк» 

Анонс новинок від видавництва «Нора-Друк», що
вже з 30 травня будуть представлені на
книжковому фестивалі       
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21 травня. Пам’ятні дати               

Сьогодні Всесвітній день культурного різноманіття
в ім’я діалогу та розвитку.        

Берліном пройшовся Карнавал культур        

У неділю вулицями німецької столиці Берліна в
районах Нойкельн і Кройцберг пройшов
традиційний Карнавал культур.

Руслана готує до Дня незалежності грандіозне

шоу    

На День незалежності співачка Руслана вийде на
сцену в Батурині із новою сольною програмою.

У Сумах відкрився перший в Україні музей

посуду        

В ньому можна побачити, з чого їли та чим
користувались у побуті люди від часів Трипільської
культури до епохи царизму

Китай випробував новий військовий вертоліт

"Чорний торнадо"        

Китайська компанія Harbin Aircraft Manufacturing,
що входить до складу корпорації AVIC, завершила
40-денні бойові випробування нового військового
вертольота «Чорний торнадо».
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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.

21 травня: народний календар і астровісник        

Сьогодні Іоанна Богослова; до чого буцаються
вівці та сниться собака, і шукаємо заповітні точки
дотику.        
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