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ТОП
Сьогодні Рада ЄС затвердить безвізовий
режим для України
У четвер, 11 травня, Рада Євросоюзу затвердить без
обговорення безвізовий режим для України.

Макрона офіційно оголосили обраним
президентом
Конституційна рада Франції затвердила результати
президентських виборів і оголосила Еммануеля Макрона
обраним президентом Франції.

Клімкін зустрівся з Трампом і Пенсом
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який
перебуває з триденним візитом у Вашингтоні, в середу
провів особисті зустрічі з президентом США Дональдом
Трампом і віце-президентом Майклом Пенсом.

СБУ: Фігуранта справи Шеремета
Устименка звільнили з відомства у 2014
http://archive.sendpulse.com/4f5b0c72/?_ga=2.15279030.1689115167.1494500289-1343383106.1487161111
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Устименка звільнили з відомства у 2014
році
У Службі безпеки України заявили, що Ігор Устименко був
звільнений зі своєї посади у відомстві 29 квітня 2014 року.

СВІТ
У Трампа виступають проти призначення
спецпрокурора для розслідування щодо
Росії
Після звільнення директора ФБР Джеймса Комі, у команді
Трампа на відсіч заперечують необхідність призначення
спеціального прокурора в цьому питанні.

Уряд Франції пішов у відставку
Французький уряд було відправлено у відставку після
того, як 10 травня Конституційна рада офіційно
затвердила результати виборів президента Франції, на
яких переміг Еммануель Макрон.

Трамп на зустрічі з Лавровим
порушив українську тему - Білий дім

сам

Президент США Дональд Трамп під час зустріч з главою
МЗС Росії Сергієм Лавровим сам порушив українську тему
та підкреслив намір Сполучених Штатів залишатися в
процесі врегулювання в Україні.

ЦРУ
створило
центр
північнокорейській загрозі

з

протидії

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США
створило спеціальний центр, робота якого буде полягати
у протидії загрозі, яку являє собою ядерна програма
КНДР.

УКРАЇНА
Доба в АТО: на Приморському напрямку
бойовики застосували реактивні системи
Російсько-окупаційні війська не припиняють збройні
провокації проти сил АТО. За минулу добу зафіксовано 37
обстрілів позицій Збройних Сил України...

Стан затриманого в Росії українця Панова
погіршився - ЗМІ
Стан громадянина України Артура Панова, якого в Росії
звинувачують у підготовці теракту в Ростові-на-Дону,
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звинувачують у підготовці теракту в Ростові-на-Дону,
погіршився після оголошення голодування.

ОБСЄ змінює правила патрулювання на
Донбасі
Через підрив авто патруля спеціальної моніторингової
місії ОБСЄ на непідконтрольній території Луганщини,
спостерігачі змінюють правила патрулювання в зоні
конфлікту на Донбасі.

У
справі
Семени
допитали
журналістів-"перебіжчиків"

двох

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд
Сімферополя призначив на 22 травня чергове засідання у
справі журналіста Миколи Семени.

Кримські татари бачать своє майбутнє у
складі України - Джапарова
Після драматичних подій – окупації Криму Росією –
Україна зробила низку важливих кроків, зокрема, визнавши
геноцид проти кримських татар і визнавши їх корінним
народом...

Київ сподівається, що Німеччина збереже
свою жорстку позицію щодо санкцій –
Джапарова
Україна розраховує, що після парламентських виборів у
Німеччині у вересні цього року у владі в країні опиняться
політики, які продовжать нинішній курс політики санкцій
проти агресора.

Чубаров: У четвер комісія візьметься за
"кримські" поправки до Конституції
У
четвер,
11
травня,
відбудеться
засідання
Конституційної комісії, яка розгляне зміни і доповнення до
Основного закону щодо Криму.

ТОЧКА ЗОРУ
Війна свят:
Європи

День

перемоги

vs

День

У ризьких святкуваннях 8-9 травня, у суперечках про них багато корисного для України...
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багато корисного для України...

Очільник НБУ Яків Смолій:
ювілейний, тимчасовий

десятий,

В яких банках тримає гроші т.в.о голови НБУ Яків Смолій і
взагалі, хто він такий...

СУСПІЛЬСТВО
11 травня. Пам’ятні дати
110 років тому (1907) в Києві, на зразок львівського,
Михайлом Грушевським було засновано Українське
наукове товариство, що стало значною подією в житті
українського суспільства...

ЧС-2017 з хокею: фіни виграли у
словенців, словаки поступилися німцям
На 81-му чемпіонаті світу з хокею з шайбою, який
проходить у Німеччині і Франції, відбулися чергові
поєдинки четвертого туру.

НБУ вводить в обіг монету, присвячену
200-річчю університету Ушинського
Національний банк України з 11 травня 2017 року вводить
в обіг монету присвячену 200-річчю Південноукраїнського
національного педагогічного університету ім. К. Д.
Ушинського.

У
другому
півфіналі
голосуватиме й Україна

Євробачення

Під час другого півфіналу Євробачення глядачі країнучасниць другого півфіналу, а також дві країни "Великої
п’ятірки" – Німеччина й Франція – та країна-господарка
цьогорічного конкурсу Україна.

Генеральна репетиція другого півфіналу
Євробачення
У Міжнародному виставковому центрі в Києві пройшла
генеральна репетиція другого півфіналу пісенного
конкурсу Євробачення-2017.

11

травня:

народний

календар
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народний

календар

і

Сьогодні Сосипатра; ловіть (якщо зможете) вітер-тепляк,
викачуйте переляк і сподівайся на милість Божу...
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
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