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Топ новини
Поліція повідомила про 19 загиблих та 50
поранених у Манчестері
В результаті вибуху під час концерту Аріани Гранде в
Манчестері в залі Manchester Arena 19 осіб загинули, ще
50 отримали поранення. Про це у Twitter повідомила...

В США прийняли резолюцію щодо
вшанування пам'яті жертв Голодомору
В американську штаті Вашингтон Сенат ухвалив
резолюцію щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору в
Україні 1932-1933 років. Про це повідомляє посольство...

Трамп хотів завадити розслідуванню ФБР
через інші розвідструктури - WP
Президент Трамп у березні просив двох керівників
розвідувальних структур США допомогти йому чинити опір
розслідуванню ФБР щодо зв'язків його кампанії...
http://archive.sendpulse.com/e4dff4e1/?_ga=2.67558929.1616245643.1495537654-1172177291.1495449744
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Франція і Німеччина створять робочу
групу
задля
поглиблення
інтеграції
Єврозони
Німеччина та Франція створять робочу групу, яка
розробить "дорожню карту" задля поглиблення інтеграції
Єврозони. Такої домовленості досягнули міністр фінансів...

Асоціація Україна-ЄС: сенат Нідерландів
сьогодні проведе дебати
У Верхній палаті парламенту Нідерландів у вівторок, 23
травня, пройдуть дебати щодо законопроекту, яким
вводиться в дію ратифікація Угоди про асоціацію...

Світ

ООН в черговий раз закликала КНДР
припинити запуски ракет
Організація об'єднаних націй закликала керівництво
Північної Кореї негайно припинити подальші запуски
балістичних ракет у межах своєї ракетної програми.

Глави МЗС ФРН і Франції обговорили
майбутнє Євросоюзу
Міністри закордонних справ ФРН Зігмар Габріель і Франції
Жан-Ів ле Дріан провели в Берліні в понеділок першу
зустріч, на якій окреслили основні напрямки...

У Ле Пен передумали виходити
Євросоюзу та повертати франк

з

Французька партія "Національний фронт" і її керівництво
відмовляться від планів виходу з Євросоюзу і відновлення
національної валюти замість євро. Про це заявив...

Берлін вимагає від РФ та Ірану безпечного
доступу допомоги в Сирію
Глава МЗС ФРН Зігмар Габріель похвалив сирійську
опозицію за конструктивну роль у переговорах з мирного
врегулювання. Про це йдеться в заяві міністра...

Трамп запевнив Нетаньягу, що не видавав
РФ секрети Ізраїлю
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-
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Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єрміністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу заявив, що не
видавав росіянам інформації ізраїльської розвідки, яку мав

Флінна зловили на брехні щодо джерел
фінансування за виступи в РФ
Колишній радник президента Трампа з питань
національної безпеки збрехав минулого року під час
виборчої кампанії, що отримував гроші за виступ у Москві...

Постпред США при ООН: Розслідування
втручання РФ у вибори абсолютно
необхідне
Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі вважає,
що розслідування втручання РФ у президентські вибори
"абсолютно необхідне" для того, щоб адміністрація...

Аслунд: Конгрес може істотно змінити
"бюджетну" пропозицію Трампа щодо
України
Будь-яка бюджетна пропозиція президента США
Дональда Трампа щодо заміни зовнішньої фінансової
допомоги у вигляді грантів на кредити...

ЄС має посилити санкції проти РФ через
репресії в Криму - правозахисники
Європейський Союз має посилити санкції проти РФ через
репресивні дії проти громадян України, затриманих в
окупованому Криму. Про це заявив...

Міжнародний Паралімпійський
продовжив санції проти РФ

комітет

Міжнародний Паралімпійський комітет продовжив санкції
стосовно Паралімпійського комітету Росії. Про це
повідомляє Паралімпійський комітет країни.

У Венесуелі під час протестів спалили
будинок Уго Чавеса
У Венесуелі під час протестів спалили будинок експрезидента країни Уго Чавеса. Про це повідомляє El
Nacional. За даними видання, це було зроблено у
відповідь
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Україна

Доба в АТО: Найгарячіше - на Донецькому
напрямку
Ситуація у зоні АТО залишається складною, з частковими
ознаками ескалації на окремих ділянках лінії зіткнення. Про
це повідомляє у Фейсбуці прес-центр АТО.

Гройсман сказав, коли Україна зможе
перейти до накопичувальної пенсії
Говорити про запровадження в Україні накопичувальної
системи можна буде тільки після того, як вдасться
реформувати солідарну. Про це Прем'єр-міністр України...

Уряд ліквідував ДержСЕС
Уряд
вирішив
ліквідувати
Державну
санітарноепідеміологічну
службу,
оскільки
її
подальше
функціонування є недоцільним. На сьогодні виконання...

В Україні на одного російського ідеолога
стало менше - Сюмар
Видворення фактичного керівника інформаційної служби
телеканалу "Інтер", політтехнолога Ігоря Шувалова - це
позитивний крок, який означає, що на одного російського...

Прем'єр
каже,
що
спецпенсії
військових збережуться

для

Спецпенсії для військових після проведення пенсійної
реформи будуть збережені. Про це Прем'єр-міністр
України Володимир Гройсман сказав у вечірньому ефірі...

Точка зору

Шувалов – поїхав в бік «Однокласників» та
георгіївської стрічки… Далі буде
Влада ставить на симпатії «проукраїнських» виборців,
«проросійським» вона не потуратиме. Останні тижденьдва майже кожного дня надходять радісні...

Для тих, кому набридло «про Собчак»
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Для тих, кому набридло «про Собчак»
На звернення російської журналістки до Президента
України
ми
відреагували
швидко
і
правильно.
Пересвідчимось? З дивовижною швидкістю, буквально...

Кажете, корови не літають? Літають, ще й
як!
Перший Міжнародний фестиваль повітряних зміїв відбувся
на Миколаївщині. Цієї неділі у мальовничому селі Трихати
на Миколаївщині на березі Південного Бугу...

Електронна черга в дитсадки: стати у неї
легко, а як в групу потрапити?
Корупція в дитсадках з появою е-черги нібито має
залишитися в минулому, але ж і без неї проблем
вистачає... Дитсадки Києва та й усієї України безнадійно...

Суспільство

23 травня. Пам’ятні дати
Сьогодні день пам’яті Євгена Коновальця, українського
військового і політичного діяча, полковника Армії УНР,
засновника Організації українських націоналістів.

На Евересті загинув альпініст з Індії
На Евересті загинув 27-річний індійський альпініст, якого
раніше вважали зниклим безвісти. Про це повідомляє The
Times of India.

Стартує основна сесія ЗНО: сьогодні українська мова та література
Основна сесія зовнішнього незалежного тестування
розпочинається у вівторок, 23 травня. Першим майбутні
абітурієнти будуть складати ЗНО...

Українці підтримали створення власної
соцмережі
Українці підтримали ідею створення власної соціальної
мережі Ukrainians, яку раніше для них пропонували
розробити

програмісти

з

Канади.

Відтак

сторінка
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Канади.

Відтак

сторінка

Укрзалізниця пустила на літо додатковий
Інтерсіті Київ – Одеса
На час літніх відпусток призначається додатковий
швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 761/762 сполученням Київ –
Одеса – Київ, який курсуватиме з 16 червня по 30
серпня...

23
травня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Симона Зілота – свято всіх травників; «Зілот
Симон оре, а Спаситель сіє – нехай приймається, а я
зілля нарву – хай помагається!» Сьогодні Симона Зілота...
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