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ТОП

Єдина країна - Україна і світ 22.05.18

З архіву: репортаж з «чорнобильської»
демонстрації та 267 загиблих українців з

«Нахімова» (1986)        

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

Доба в ООС: штаб назвав "гарячі точки"        

Минулої доби ситуація в зоні операції Об’єднаних
сил залишалася складною. Бойові дії тривали
вздовж усієї лінії зіткнення. Під час бойових дій
двоє українських захисників загинули, та
дев'ятеро було поранено. 

ОБСЕ: Поблизу спостерігачів на Донбасі стався

обстріл        

У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ
заявляють, що біля спостерігачів стався обстріл зі
стрілецької зброї.
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СВІТ

Парубій сказав, скільки Раді треба часу для

голосування за Антикорупційний суд 

У перемовинах із МВФ та Венеційською комісією є
“стриманий оптимізм” в частині узгодження усіх
положень законопроекту “Про Вищий
Антикорупційний суд", а його розгляд у ВР
можливий за 5-6 годин.

МЗС не відкидає обмін Сенцова на Вишинського        

Міністерство закордонних справ України
розглядає усі можливі варіанти для звільнення з
російської в'язниці українського режисера і
громадського активіста Олега Сенцова.

Український лоукостер здійснив свій перший

рейс        

Українська авіакомпанія SkyUp здійснила перший
рейс до курортного місто Єгипту.

По Ємену влучила ракета: є загиблі 

Унаслідок обстрілу бойовою ракетою житлового
кварталу в центрі єменського міста Мариб
загинуло щонайменше п’ятеро осіб, ще 20
отримали поранення.

У Венесуелі нові санкції від США назвали

незаконними 

Накладення Штатами обмежень на уряд
Венесуели щодо операцій із державним боргом є
незаконним.
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Російська справа: Трамп зустрінеться із

заступником генпрокурора і главою ФБР 

Президент США Дональд Трамп має намір
особисто зустрітися з заступником генпрокурора і
директором ФБР для обговорення його останніх
занепокоєнь...

Трамп може відмовитися від зустрічі з Кім Чен

Ином - ЗМІ 

Президент США Дональд Трамп може
відмовитися від переговорів з лідером КНДР Кім
Чен Ином, які мають відбутися в червні.

Помпео: Закликаємо Росію вивести свої сили з

Абхазії та Південної Осетії 

Державний секретар США Майк Помпео заявив
про підтримку Сполученими Штатами суверенітету
й територіальної цілісності Грузії й закликав Росію
вивести сили з Абхазії і Південної Осетії та
скасувати...

Мей виступила проти нового референдуму щодо

незалежності Шотландії 

Прес-секретар прем'єр-міністра Великобританії
Терези Мей заявив, що Мей виступає проти
проведення нового референдуму щодо
незалежності Шотландії.

Туреччина розкритикувала вихід США із ядерної

угоди        

Туреччина не підтримує рішення Президента США
Дональда Трампа вийти із Спільного всеосяжного
плану дій щодо іранської ядерної програми
(JCPOA).
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

МАГАТЕ закликало країни безпечно утилізувати

ядерні відходи 

Країни, які використовують ядерну енергію,
насамперед, на атомних електростанціях, повинні
брати на себе відповідальність за безпечної
ліквідації радіоактивних відходів.

В Україну їде з візитом президент Естонії        

Президент України Петро Порошенко у вівторок
проведе зустріч із Президентом Естонської
Республіки Керсті Кальюлайд, яка перебуватиме в
Україні з офіційним візитом.

Чубаров прокоментував арешт активістів,

завдяки яким світ дізнавався правду про Крим        

Сьогоднішній арешт російськими силовиками
кримськотатарських активістів Сервера
Мустафаєва і Едема Смаїлова, завдяки інформації
яких світ дізнавався про реальну ситуацію в Криму,
поповнив...

Чехія обіцяє спростити та прискорити

працевлаштування українців        

Міністерство праці і соціальних справ Чехії готує
програму, завдяки якій прискориться
працевлаштування для українців у країні.

Навіщо ФСБ “шиє” Джемілєву і Чубарову

причетність до “екстремістських груп”        

Аби не виконувати наказ суду ООН про
відновлення діяльності Меджлісу, Росія
намагається створити ілюзію, що “кримські татари”
та “екстремісти” - це одне й те саме
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За ядерне роззброєння КНДР з Трампа

вимагають преференції для Китаю        

Хто ще у світі може похвалитися, що продає
американцям товару на сотні мільярдів доларів
більше, ніж купує?

Венесуела, президентські вибори: Мадуро

переміг. Нібито…        

Міжнародна спільнота цього не визнала, а
голосувати прийшли менше половини
венесуельців, які мали таке право

Чому не варто купувати няню-андроїда        

Хакерські села і небезпечні роботи: у Києві
пройшла конференція з кібербезпеки
NoNameCon

Сучасна молодь в ОТГ: бути активним учасником,

а не пасивним спостерігачем        

Для спілкування обрали таку популярну форму
дискусії, як “світове кафе”, хоча в кожному заході
були свої відмінності та “родзинки”.

Папа Римський: Геїв створив Бог і «він любить їх

такими» 

Папа Римський у розмові з гомосексуалом, який
став жертвою сексуальних домагань священика,
сказав, що геїв створив Бог і він любить їх такими,
якими вони є.
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СУСПІЛЬСТВО

Ліга чемпіонів: історія, факти та український слід        

63-я битва за футбольний Кубок чемпіонів: НСК
"Олімпійський", Київ, Україна.

22 травня. Пам’ятні дати        

Цього дня 1861 року відбулось перепоховання
Тараса Григоровича Шевченка на Чернечій горі
поблизу Канева.   

Від спеки у Пакистані померли вже десятки осіб        

Через дуже спекотну й посушливу погоду, що панує
у столиці Пакистану, місті Карачі, загинули десятки
осіб.

Інститут нацпам'яті поновив збір свідчень про

Голодомор 1932-33 років        

Український інститут національної пам'яті
поновлює збір інформації про доброчинців, які
рятували людей в роки Голодомору 1932-1933
років в Україні...

У Франції випускатимуть електрокари Mercedes        

Перший Mercedes, зроблений у Франції, буде
електричним. Випуск налагодять на заводі в місті
Амбак, що в департаменті Мозель на північному
сході країни.
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В Парижі тестують новий вид річкового таксі        

У Парижі розпочали тестування нового виду
річкового таксі, яке покликане стати новим
екологічним транспортом у французькій столиці.

У Трампа випустили пам'ятну монету до саміту з

Кім Чен Ином, який ще не відбувся        

Американська адміністрація випустила пам'ятний
знак у вигляді монети без номіналу до
запланованого на 12 червня саміту за участю
президента США Дональда Трампа й лідера КНДР
Кім Чен Ина.

22 травня: народний календар і астровісник        

Нині весняного Миколая; що таке «живий вогонь»,
хто такі «строкачі» та з ким зараз Діва. 
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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.


