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ТОП
США продовжили санкції проти Ірану та
ввели нові
США ввели санкції відносно чиновників Ірану та однієї
іранської компанії у зв'язку з програмою зі створення
балістичних ракет в країні.

У США призначили радника з
розслідування втручання РФ у вибори
Міністерство юстиції США призначило колишнього
директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником
з
розслідування
можливого
втручання
Росії
в
президентські вибори в 2016 році.

Ростовський суд відмовився
організовувати відеодопит Януковича
Ростовський обласний суд не буде в четвер, 18 травня,
організовувати відеозв'язок для участі екс-президента
України Віктора Януковича в засіданні Оболонського
райсуду Києва.
http://archive.sendpulse.com/f66f61b9/?_ga=2.213041622.312535086.1495103569-1343383106.1487161111
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Білорусів на війну на Донбасі вербує
агент ФСБ - ЗМІ
Вербуванням білорусів для відправки на війну на Донбасі
займається колишній офіцер РФ Микола Шелехов, який
раніше сам брав участь у бойових діях у складі
батальйону терористів "Спарта".

СВІТ
Скандал у США: Демократи вимагають
створення незалежної слідчої комісії в
Конгресі
Демократи в Палаті представників США звинувачують
республіканців у затягуванні розслідування щодо зв'язків
оточення Трампа з РФ...

Черговий скандал у США: Білий дім не
коментує звинувачення на адресу Трампа
Офіційні чиновники адміністрації президента США
Дональда Трампа не відповідають на журналістські
запити...

У Трампа назвали кандидатів на пост
голови ФБР
Президент США Дональд Трамп має намір провести
зустрічі з чотирма кандидатами на пост голови
Федерального бюро розслідувань США.

Дуда нагадав главам парламентів про
агресію і заморожені конфлікти в Європі
Останнім часом в Європі сталося
багато подій, які
викликають занепокоєння - порушення територіальної
цілісності, агресія, заморожені конфлікти.

Польські винищувачі перехопили літакрозвідник РФ
Польські винищувачі F-16 "Яструб", які перебували на базі
в Шауляй в Литві, перехопили російський розвідувальний
літак Іл-20М.

Російські СУ-24 подражнили голландський
фрегат в Балтійському морі
Два російські винищувачі СУ-24 16 травня тричі пролетіли
біля голландського фрегата Evertsen в Балтійському морі.
http://archive.sendpulse.com/f66f61b9/?_ga=2.213041622.312535086.1495103569-1343383106.1487161111
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Росія скупила держоблігацій США на $13,5
млрд
Росія придбала $13,5 млрд державних облігацій США,
збільшивши цінних паперів Америки у своїй власності до
$100 млрд.

Естонія нагадала про важливість
збереження санкцій проти РФ
Президент Естонії Керсті Кальюлайд
важливість збереження санкцій проти Росії.

підкреслила

У Чехії знову протестували проти Земана
У Празі й низці інших міст Чехії знову відбулись
демонстрації проти президента Мілоша Земана і голови
руху «ANO» («ТАК»), міністра фінансів Андрея Бабіша.

Король Нідерландів таємно працює
пілотом пасажирського літака
Король Нідерландів Вільгельм-Олександр підтвердив, що
працює пілотом на пасажирських перевезеннях

УКРАЇНА
Доба в АТО: бойовики обстрілюють
передмістя Авдіївки з танків та мінометів
За минулу добу бойовики 52 рази відкривали вогонь по
позиціях сил АТО.

Сьогодні в Москві розглянуть скаргу на
продовження арешту Сущенка
У четвер о 10.10 у Мосміськсуді у залі № 327 відбудеться
розгляд скарги адвоката Марка Фейгіна на рішення суду
про продовження утримання під вартою до 30 червня
незаконно затриманого в Росії кореспондента Укрінформу
Романа Сущенка.

Яценюк після зустрічі в МВФ сказав, чого
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Яценюк після зустрічі в МВФ сказав, чого
фонд чекає від України
Головне очікування Міжнародного валютного фонду від
співпраці з Україною полягає в послідовності та
передбачуваності дій уряду щодо реалізації реформ та
поліпшення національної економіки.

Деканоїдзе не знала про факти у справі
Шеремета, виявлені журналістами
Екс-глава Нацполіціі Хатія Деканоїдзе заявила, що не
знала про ті факти про вбивство журналіста Павла
Шеремета, які повідомили журналісти в фільмірозслідуванні "Вбивство Павла".

Українські військові продовжать участь у
місії НАТО в Афганістані
Збройні Сили України й надалі братимуть участь у Місії
НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка" в існуючому
форматі.

ТОЧКА ЗОРУ
Абсолютно історичний безвіз: перемога
України та невдача зрадофілів
Сьогодні Президент України Петро Порошенко взяв участь
в історичній події: у Євросоюзі, нарешті завершили
вистраждану Києвом та самою Європою процедуру
надання безвізу українцям.

Золотий дубль «Шахтаря»
Вшосте в історії донецький клуб одночасно перемагає в
чемпіонаті і здобуває Кубок.

СУСПІЛЬСТВО
18 травня. Пам’ятні дати
Сьогодні Україна відзначає День боротьби за права
кримськотатарського
народу
та
вшановує
жертв
депортації кримських татар 1944 року.

"Шахтар" - 11-разовий володар Кубка
України
Футболісти донецького "Шахтаря" стали у середу
володарями Кубка України сезону -2016/2017, перемігши у
фінальній грі київське "Динамо" - 1:0.
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фінальній грі київське "Динамо" - 1:0.

Жебрівський анонсував парад вишиванок
У четвер, 18 травня, в рамках святкування Дня вишиванки
в Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації
буде своєрідний парад вишиванок.

На Книжковому Арсеналі відкрили
виставку польського письменника родом
із України
Виставку з нагоди Року Джозефа Конрада-Коженьовського
відкрили сьогодні на VII Книжковому Арсеналі. Її відкрили
символічною акцією - читання уривку з твору письменника
різними мовами.

Кличко 27 травня зробить важливу заяву
Колишній чемпіон світу Володимир Кличко (64-5, 53 КО)
зробить заяву про своє майбутнє наступної суботи, 27
травня, в ефірі програми "Великий бокс" на "Інтері".

Майбутнє Реброва в «Динамо» стане
відомим вже сьогодні
Головний тренер киян каже, що все вирішиться після
розмови з президентом.

18 травня: народний календар і
астровісник
Сьогодні Ярини Капусниці; капуста і ще раз – капуста!
Свята Ірина Македонська була першою жінкою,
прославленою в лику великомучеників.
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