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ТОП
Меркель і Макрон поговорили про
корисний "симбіоз" країн ЄС
В ході переговорів сторони обговорили теми міграції та
біженців, європейської політики безпеки, поліпшення
добробуту народів двох країн, європейських фінансів та
інвестицій, та інші питання...

Скандал в США: Трамп розповів РФ
секрети, які не розкривали навіть
союзникам
Під час зустрічі минулого тижня в Білому домі з главою
МЗС Росії Лавровим і російським послом Кисляком
президент США Дональд Трамп розкрив цілком таємну
інформацію.

У Трампа заявили, що ніякої секретної
інформації він росіянам не розкривав
Радник президента з питань національної безпеки
Герберт Макмастер назвав "неправдивою" публікацію в
The Washington Post про те, що Трамп розкрив
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The Washington Post про те, що Трамп
представникам РФ надсекретну інформацію.

розкрив

Рада безпеки ООН різко засудила ракетні
випробування КНДР
Рада безпеки ООН різко засудила нещодавні ракетні
випробування в КНДР і застеріг країну від спроб
загострення міжнародних конфліктів та подальшої
дестабілізації ситуації в світі.

Україна має стати членом Шенгенської
зони – Порошенко
Після впровадження безвізового режиму з Євросоюзом
Україна у подальшому має увійти до Шенгенської зони.

Геращенко підбила підсумки роботи
контактної групи у Мінську
Украінська сторона завершила верифікацію тих, кого
помилують заради звільнення заручників та жорстко
засудила факт домагань з боку бойовиків представниці
місіі СММ ОБСЄ.

СВІТ
Стала відома дата зустрічі Порошенка і
Меркель у Берліні
Президент України Петро Порошенко здійснить робочий
візит 20 травня до Німеччини, під час якого, зокрема,
проведе переговори з федеральним канцлером Ангелою
Меркель.

Меркель і Макрон домовилися разом
зміцнювати Євросоюз
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції
Еммануель
Макрон
домовилися
розробити
середньостроковий план розвитку Європейського Союзу,
щоб зробити єврозону стійкішою до криз.

США закликали Китай і Росію посилити
санкції проти КНДР
Після випробування нової ракети режимом Північної Кореї
уряд США звернувся до Китаю та Росії із закликом
посилити тиск міжнародних санкцій на Пхеньян.
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посилити тиск міжнародних санкцій на Пхеньян.

У Польщі теж вважають, що санкції проти
РФ треба продовжити
Росія не виконує Мінські домовленості, а тому санкції
проти неї потрібно продовжити.

Польська прокуратура знову кличе Туска
на допит
Національна прокуратура Польщі 5 липня викликає
чинного президента Європейської Ради, віце-прем'єрміністра Польщі Дональда Туска на допит у рамках
Смоленського слідства.

Великобританія заблокувала створення
командного центру ЄС
Великобританія заблокувала створення
центру ЄС, який повинен керувати
навчаннями країн Союзу.

командного
військовими

Єврокомісія хоче якнайшвидше дати
Молдові 100 млн. євро
Європейська комісія закликала депутатів Європарламенту
не затягувати з вирішенням питання про надання
Республіці Молдова фінансової допомоги в розмірі 100
мільйонів євро.

УКРАЇНА
Доба в АТО: бойовики вночі активізували
вогонь на всіх напрямках
За минулу добу бойовики 37 разів відкривали вогонь по
позиціях сил АТО.

Гройсман в Ізраїлі зустрівся з діаспорою
Спільна історія та тісні зв'язки мають стати основою для
посилення двостороннього співробітництва України та
Ізраїлю.

Гройсман запросив ізраїльський бізнес
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Гройсман запросив ізраїльський бізнес
вкладати в Україну
Україна готова до взаємодії із ізраїльським бізнесом та
максимально сприятиме реалізації інвестиційних проектів
між двома країнами.

Яценюк після зустрічі в Білому домі:
Путіну не вдасться надурити американців
Екс-прем'єр-міністр України, лідер партії "Народний
Фронт" Арсеній Яценюк вважає, що нова американська
адміністрація не допустить обману з боку керівництва
Кремля.

Фонд держмайна оскаржив рішення судів
щодо боргу ОПЗ на користь Фірташа
Фонд держмайна подав касаційну скаргу на ухвали судів
Одеської області щодо боргу-тягаря ОПЗ.

У Порошенка пояснили, для кого з кримчан
безвіз не діятиме
Президент Петро Порошенко, говорячи про недоступність
безвізу для жителів Криму, мав на увазі лише тих кримчан,
які відмовилися від українського громадянства.

Поліція допитала екс-співробітника СБУ в
справі щодо вбивства Шеремета
Поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка,
який був помічений на відео з камер спостереження в
районі будинку журналіста Павла Шеремета в ту ніч, коли
в його автомобіль закладали вибухівку.

Українських військових медиків
навчатимуть за стандартами НАТО
На базі 169 Навчального центру Сухопутних військ
ЗСУ відкрився перший в Україні навчальний заклад, де
готуватимуть персонал військово-медичної підготовки для
ЗСУ за стандартами НАТО...

У мешканців окупованих територій, які
змінили громадянство, будуть проблеми з
безвізом
В українців, які на тимчасово окупованих територіях
відмовилися від українських паспортів та взяли російське
громадянство, виникнуть серйозні труднощі з отриманням
біометричного паспорта.
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ТОЧКА ЗОРУ
ProZorro і НАБУ: два подразника однієї
Верховної Ради
Депутат
Бондар
(«Відродження»)
щоб ProZorro «померло». Ренесансу чого
наполегливо добивається?

він

хоче,
так

СУСПІЛЬСТВО
16 травня. Пам’ятні дати
Сьогодні виповнюється 200 років від дня народження
Миколи Костомарова, українського історика, етнографа,
письменника, громадського діяча, одного з засновників
Кирило-Мефодіївського братства.

Австралія може заборонити ноутбуки на
міжнародних рейсах
Прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл заявив, що
його країна може заборонити пасажирам проносити
портативні комп'ютери в салон літака на деяких
міжнародних рейсах.

Творці MP3 заявили про "смерть" цього
формату
Німецький інститут інтегральних схем товариства
Фраунгофера, який розробив популярний аудіо MP3,
офіційно повідомив про фактичну смерть цього формату.

16 травня: народний календар і
астровісник
Сьогодні православна Церква і всі віряни вшановують
пам’ять
преподобного
Феодосія
Печерського
(бл.1030-1074), видатного церковного діяча, одного з
основоположників чернецтва
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