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ТОП
Макрон погодився прийняти саміт
"Веймарського трикутника"
Президент Польщі Анджей Дуда і новообраний глава
французької держави Еммануель Макрон домовилися про
першу зустріч в рамках майбутнього саміту НАТО, який
пройде 25 травня в Брюсселі.

WikiLeaks обіцяє 100 тисяч доларів за
запис розмови Трампа з Комі
Сайт WikiLeaks обіцяє 100 тисяч доларів за запис розмови
президента США Дональда Трампа з директором ФБР
Джеймсом Комі, який був відправлений у відставку.

Кібератака охопила світ: вірусом заражені
комп'ютери і в Україні - Avast
Співробітник компанії Avast (розробляє однойменний
антивірус) Якуб Кроустек повідомляє, що комп'ютерним
вірусом, який хоче викуп, заражені як мінімум 36 тисяч
комп'ютерів.
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СВІТ
У Трампа заперечують, що він вимагав від
Комі особистої присяги
Речник Білого дому Шон Спайсер заперечив інформацію
центральних американських медіа, що президент США
Дональд Трамп хотів домогтися від директора ФБР клятви
на вірність йому особисто.

Трамп хоче "почистити" свій прес-корпус і
скасувати щоденні брифінги
Президент США Дональд Трамп вважає, що його команда,
яка відповідає за зв'язки з пресою, не справляється зі
своїм завданням, та планує здійснити суттєву заміну в її
складі...

У Берліні чекають нового президента
Франції з візитом
Канцлер ФРН Ангела Меркель 15 травня у Берліні
зустрінеться з новим президентом Франції Еммануелем
Макроном.

Держдеп США схвалив продаж зброї ОАЕ
на 2 млрд доларів
Держдепартамент США схвалив угоду з продажу
Об'єднаним Арабським Еміратам 160 ракет системи
"Петріот" на суму в 2 млрд доларів, йдеться в
повідомленні Пентагону.

Суд в Азербайджані
"Радіо Свобода"

заблокував

сайт

Суд в Баку ухвалив заблокувати в Азербайджані сайт
Азербайджанської служби "Радіо Свобода" ("Азадлиг") і
сайти ще чотирьох ЗМІ.

УКРАЇНА
Доба в АТО: 54 обстріли, троє поранених
Впродовж доби, що минула, бойовики 54 рази відкривали
вогонь по позиціях українських захисників.

Міністр нагородив екіпаж катера, який дав
відсіч російському кораблю в Чорному
морі
Міністр

інфраструктури

Володимир

Омелян,

що
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Міністр
інфраструктури
Володимир
Омелян,
що
перебуває з робочим візитом в Одеській області, оголосив
подяки і відзначив грамотами капітана та екіпаж
пошуково-рятувального катера ПРК-05.

Нацбанк виручив 2,7 млн грн за 20 золотих
монет
Національний банк України на аукціоні реалізував 20
монет "25 років незалежності України" на загальну суму
майже 2,7 млн грн.

Суд дозволив заарештувати заступницю
Кернеса
Апеляційний суд Києва погодив клопотання про арешт
заступниці міського голови Харкова Тетяни Овіннікової.

Президент доручив готувати
послання до Верховної Ради

щорічне

Петро Порошенко видав розпорядження про підготовку
проекту щорічного Послання Президента України до
Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє
становище України.

Гройсман: Треба розширювати перелік
доступних ліків
Бюджет започаткованої в квітні державної програми
«Доступні
ліки»,
яка
передбачає
забезпечення
препаратами хворих на астму, діабет та серцево-судинні
хвороби, буде збільшено до 750 млн грн.

З жовтня будемо просити Раду підтримати
пенсійні зміни - Прем'єр
Врахування страхового стажу до 25 років при нарахуванні
пенсії має бути обов'язковим.

ТОЧКА ЗОРУ
Україна і Євробачення очима журналістів
Виявляється, у Європі існує ледь не окрема спеціалізація
– журналіст Євробачення...

СУСПІЛЬСТВО
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СУСПІЛЬСТВО
13 травня. Пам’ятні дати
Сьогодні одній з найулюбленіших команд мільйонів
українців «Динамо» Київ – 90 років.

Фінал Євробачення: Під якими номерами
виступлять конкурсанти
У суботу, 13 травня, відбудеться фінал пісенного конкурсу
Євробачення-2017. Зі своїми фінальними виступами на
головну арену пісенного конкурсу вийдуть представники
26 країн-учасниць.

Сьогодні у Києві стартує гранд-фінал
Євробачення. Всі відео конкурсантів
У суботу, 13 травня, в Києві стартує фінал пісенного
конкурсу Євробачення-2017. Зі своїми виступами на
головну арену конкурсу о 22:00 вийдуть представники 26
країн-учасниць.

S&P
підтвердило
рейтинги
прогноз – стабільний

України,

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's
підтвердило довгострокові рейтинги України в іноземній і
національній валютах на рівні "В-/В".

«Челсі» - чемпіон англійської Прем’єр-ліги
Лондонський «Челсі» сьогодні оформив чемпіонський
титул, обігравши
у виїзному поєдинку середняка
англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) «Вест Бромвіч» 1:0.

На Поштовій площі стартував Kyiv Lights
Festival
У Києві на Поштовій площі відбулось відкриття першого
міжнародного фестивалю світла і медіа-мистецтва Kyiv
Lights Festival.

13
травня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні теплого Якова; якщо травень холодний, то не
будеш голодний – рік буде хлібородний...
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