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ТОП
#LetsMakePeace: Трамп про зустріч з
Клімкіним і Лавровим
Після проведених напередодні зустрічей з главами МЗС
Росії і України президент США Дональд Трамп зробив
допис про ці події на своїй твітер-сторінці.

Трамп заявив, що хоче довести
розслідування щодо Росії до кінця
Президент США Дональд Трамп впевнений, що
представники його кампанії не були пов'язані з російським
урядом, однак якщо таке й мало місце, він хотів би
побачити це в результатах розслідування.

Макрон набирає кандидатів у парламент
через соцмережі
Очолюваний обраним президентом Франції рух "Вперед"
назвав перших 428 кандидатів у депутати. При цьому
Макрон має намір довести їх до 577 - за кількістю місць у
парламенті.
http://archive.sendpulse.com/4e026757/?_ga=2.39548836.667147605.1494585912-1343383106.1487161111
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СВІТ
Білий дім обурений, бо просив росіян не
публікувати фото Лаврова з Трампом
Адміністрація Білого дому просила російську пресу не
публікувати фото із зустрічі їхнього міністра Сергія
Лаврова з президентом США Дональдом Трампом.

У Канаді нагадали про жорстку позицію
стосовно Росії
У питанні санкцій проти Росії Канада займає чітку й
однозначну позицію, а також уважно вивчає можливість
ухвалення так званого «списку Магнітського»...

У ФБР спростували заяви Трампа, що Комі
втратив довіру всередині Бюро
Звільнений Дональдом Трампом директор ФБР Джеймс
Комі досі зберігає авторитет і підтримку серед службовців
Бюро попри заяви Білого дому про зворотне...

Трамп підписав указ
кібербезпеки США

про

посилення

Президент США Дональд Трамп затвердив указ, який
посилює заходи та відповідальність за кібербезпеку в
урядових відомствах Сполучених Штатів.

Туреччина успішно випробувала
ракетну систему KAAN

нову

У Туреччині проведено успішне випробування ракетної
системи KAAN виробництва компанії ROKETSAN.

Австралія
розглядає
можливість
збільшення військового контингенту в
Афганістані
Австралія розглядає можливість збільшення військового
контингенту в Афганістані...

УКРАЇНА
Доба в АТО: 53 обстріли, двоє загиблих
Російсько-окупаційні війська не припиняють чинити
збройні провокації проти сил АТО. Минулої доби
зафіксовано 53 обстріли позицій Збройних Сил України.
http://archive.sendpulse.com/4e026757/?_ga=2.39548836.667147605.1494585912-1343383106.1487161111
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Ніякого атомного "армагедону" в Україні
не буде – Кістіон
Україна – одна із держав, яка має досить розвинену
галузь атомної енергетики, відтак перевірки відбуваються
за світовими стандартами.

Світове українство вимагає санкцій для
викрадачів Сенцова
Міжнародній спільноті варто увести санкції проти,
відповідальних за ув'язнення відомого українського
кінорежисера Олега Сенцова.

Ветеранам Другої світової війни мерія
Дніпра надаватиме адресну підтримку
Міська рада Дніпра й надалі надаватиме
підтримку ветеранам Другої світової війни.

адресну

На Донеччині піротехніки за
знешкодили
понад
вибухонебезпечних предметів

добу
800

У Донецькій області піротехніки Державної служби
надзвийчайних ситуацій вилучили та знешкодили 831
вибухонебезпечний предмет....

Майбутніх
перевірять
стандартами

українських
медиків
за
американськими

Вперше в країні знання шестикурсників Вінницького
національного медуніверситету ім. Пирогова протестують
за американськими стандартами за програмою IFOM Міжнародні основи медицини.

ТОЧКА ЗОРУ
Шлях до безвізу. Десять років надій і
тривог
Нас туди супроводжували три президенти, революція і
війна...

Безвіз з дитиною? Без віз, але з тими ж
документами
Що треба знати батькам, щоб за нових умов без проблем
оформити дитині документи для виїзду за кордон ...

http://archive.sendpulse.com/4e026757/?_ga=2.39548836.667147605.1494585912-1343383106.1487161111
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оформити дитині документи для виїзду за кордон ...

СУСПІЛЬСТВО
12 травня. Пам’ятні дати
Сьогодні в світі відзначається Міжнародний день медичної
сестри....

Стали
відомі
10
країн-переможниць
другого півфіналу Євробаченя-2017
За результатами першого півфіналу Євробачення – 2017,
що відбувся у Міжнародному виставковому центрі в Києві,
визначилися
десять
країн-переможниць,
які
виступатимуть у фіналі конкурсу в суботу, 13 травня.

У
Києві
сьогодні
стартує
міжнародний фестиваль світла

перший

У Києві на Поштовій площі 12 травня о 21:00 відбудеться
відкриття першого міжнародного фестивалю світла і
медіа-мистецтва Kyiv Lights Festival.

Близько 3,3 мільйона українців отримали
біометричні паспорти - міграційна служба
Близько трьох мільйонів 300 тисяч громадян України
станом на 11 травня 2017 року оформили біометричні
паспорти для виїзду за кордон.

"Аякс" і "Манчестер Юнайтед" зіграють у
фіналі Ліги Європи УЄФА
Голландський "Аякс" і англійський "Манчестер Юнайтед"
стали фіналістами другого за значимістю єврокубкового
турніру футбольних клубів континенту.

12
травня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні дев’яти мучеників Кізицьких, або дев’яти
цілителів. Вони проповідували християнство в місті Кізик у
Малій Азії, там і загинули за віру...

http://archive.sendpulse.com/4e026757/?_ga=2.39548836.667147605.1494585912-1343383106.1487161111
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