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ТОП
Сенат Канади проголосував за
ратифікацію ЗВТ з Україною
Сенат Канади в четвер проголосував за ратифікацію угоди
щодо вільної торгівлі з Україною.

Уряд США формально розпочав
процедуру перегляду міжнародної угоди
NAFTA
Адміністрація США офіційно повідомила Конгрес про
початок переговорного процесу щодо перегляду Угоди
про вільну торгівлю в Північній Америці (NAFTA), яка
охоплює домовленості між США, Мексикою і Канадою.

ЗМІ: Російські хакери атакували Twitterакаунти Пентагону
Російські хакери намагалися зламати Twitter-акаунти 10
тисяч співробітників Міністерства оборони США.
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Держдеп не висловлював офіційної
позиції щодо заборони російських сайтів в
Україні
Держдеп США уточнив, що не робив офіційних заяв
відносно заборони російських соцмереж та електронних
сервісів в Україні...

США в ОБСЄ нагадали про роковини
злочину Москви - депортації кримських
татар
США пам'ятають болісну історію депортації кримських
татар в 1944 році за наказом радянської влади та
відзначають, що Москва не припиняє переслідувати цей
народ і сьогодні.

СВІТ
США вдарили по силах, підтримуваних
Асадом
Літаки американських ВПС у четвер нанесли авіаудари по
загонах бойовиків, підтримуваних сирійським режимом і
Іраном, які намагалися напасти на військову базу
сирійських повстанців.

Штати відправили другий авіаносець до
Корейського півострову
Авіаносець ВМС США класу Німіц "Рональд Рейган"
відправився на початку цього тижня в напрямку
Корейського півострова, де проводитиме спільні навчання
з іншим кораблем такого ж класу "Карл Вілсон".

США готові посилити боротьбу з
міжнародним обігом наркотиків Тіллерсон
Транснаціональний
злочинний
бізнес
поширення
наркотичних речовин є частиною внутрішньої проблеми
США, однієї з країн із найбільшим ринком незаконного
збуту цієї продукції.

Трамп: Розслідування щодо втручання РФ
у вибори шкодить США
Президент США Дональд Трамп вважає розвиток подій
навколо розслідування щодо втручання Росії у внутрішні
справи Америки таким, що "жахливо шкодить" Сполученим
Штатам.
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Трамп вперше заперечив, що просив
директора ФБР не переслідувати Флінна
Після понад доби мовчання президент США Дональд
Трамп дав перший офіційний коментар щодо звинувачень
на його адресу в тиску на слідство відносно екс-радника
Майкла Флінна.

Флінн ухиляється від слухань у Сенаті ЗМІ
Екс-радник президента США з питань національної
безпеки, який перебуває під слідством щодо зв'язків з
іноземними урядами, ігнорує офіційні виклики на слухання
в Сенаті.

Туреччина не скасовуватиме
надзвичайний стан найближчим часом Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив,
що режим надзвичайного стану в країні триватиме, поки
ситуація не стане спокійною.

Парламент Греції підтримав непопулярні
заходи жорсткої економії
У парламент Греції в ніч на п'ятницю, 19 травня,
затвердив проект закону нові заходи жорсткої економії.

УКРАЇНА
Доба в АТО: бойовики били по Авдіївці зі
122 калібру
Ситуація у зоні АТО залишається напруженою. Російськотерористичні війська продовжують обстрілювати позиції
українських військових.

Гройсман запропонував розглянути
питання довіри до уряду
Прем'єр-міністр
України
Володимир
Гройсман
запропонував депутатам Верховної Ради наступного
тижня розглянути питання про недовіру до його уряду.

Пенсійна реформа дозволить побороти
тіньову зайнятість - Гройсман
Запропонований Кабінетом Міністрів проект пенсійної
реформи
передбачає
відновлення
соціальної
справедливості і дозволяє побороти тіньову зайнятість.

http://archive.sendpulse.com/0b73dbe9/?_ga=2.214485527.1223740355.1495193538-1343383106.1487161111

3/6

19.05.2017

Єдина країна - Україна і світ - 19.05.2017

справедливості і дозволяє побороти тіньову зайнятість.

Військові до кінця року отримають
підвищену пенсію - Гройсман
Уряд до кінця року забезпечить підвищення і осучаснення
пенсій
військовим-пенсіонерам
після
ухвалення
Парламентом проекту закону пенсійної реформи.

НАЗК радить е-декларантам змінити
російські email-адреси
НАЗК радить суб'єктам декларування змінити електронні
адреси російських доменів у особистих облікових записах
Єдиного державного реєстру декларацій осіб.

Рева: МВФ не заперечує проти
осучаснення пенсій
Міжнародний валютний фонд не заперечує
перерахування та осучаснення пенсій.

проти

В СБУ запевнили, що віддали слідчому
зниклі записи з камер у справі Шеремета
У Службі безпеки України заявляють, що не отримували
доручення брати участь у досудовому розслідуванні
вбивства журналіста Павла Шеремета, але певні
доручення таки були.

ТОЧКА ЗОРУ
Усмішка в
Промзони

амбразурі.

Фотоісторія

з

Польська аудиторія розуміє загрози, які виникають у тому
числі й для Польщі через агресивні дії Кремля...

Англія розпочинає хрестовий похід проти
симулянтів
Відтепер там за симуляцію каратимуть двома матчами
дискваліфікації і це дуже позитивний сигнал для сучасного
футболу.

СУСПІЛЬСТВО

http://archive.sendpulse.com/0b73dbe9/?_ga=2.214485527.1223740355.1495193538-1343383106.1487161111

4/6

19.05.2017

СУСПІЛЬСТВО

Єдина країна - Україна і світ - 19.05.2017

19 травня. Пам’ятні дати
Цього дня у 1051 році у французькому Реймсі короновано
дочку Ярослава Мудрого - Анну Ярославну.

У Києві відбулась прем'єра фільму Ахтема
Сейтаблаєва "Чужа молитва"
У
Києві
у
День
пам'яті
жертв
геноциду
кримськотатарського народу відбувся прем'єрний показ
зворушливого фільму Ахтема Сейтаблаєва "Чужа
молитва".

У центрі Берліна запалили свічки в пам'ять
депортації кримських татар
Акція «Запали вогник в своєму серці», присвячена річниці
депортації кримсько-татарського народу, відбулась
увечері неділі, 17 травня, на Потсдамській площі в центрі
Берліна.

У Кишиневі відбувся Марш вишиванок
Громадська організація українок Молдови спільно з
українською молодіжною організацією «Злагода» провели
у Кишиневі Марш вишиванок.

Світоліна вийшла до чвертьфіналу
Internazionali BNL d'Italia 2017
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна успішно провела
другий матч в одиночному розряді на престижному турнірі
Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 в Римі
(Італія) з призовим фондом $2,775 млн.

19 травня: народний календар і
астровісник
Сьогодні Іова Багатостраждального. Оповідь про Іова у
Старому Заповіті (Книга Іова) – одна з найяскравіших,
найдраматичніших і найглибших...
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