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Топ новини
Доба в АТО: бойовики накрили вогнем зі
122 калібру Мар'їнку та Широкине
Ситуація у зоні АТО залишається складною, з ознаками
часткового її загострення на окремих ділянках лінії
зіткнення. Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр АТО.

Тіллерсон: Росія не повернеться до G8,
поки не поверне Україні суверенітет
Головною передумовою для повернення Росії в "Групу
восьми", яка зараз існує у складі семи членів як G7, є
виконання Мінських домовленостей та повернення...

Лідери НАТО збираються на спеціальну
зустріч у Брюсселі
У Брюсселі глави держав та урядів країн-членів
Північноатлантичного альянсу у четвер зберуться на
спеціальну зустріч, щоб обговорити актуальні питання...
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Розвідка США: Росіяни прагнули вплинути
на Трампа через його радників
Американська розвідка встановила, що представники
російських спецслужб минулого літа будували плани, як
вплинути на Дональда Трампа через його радників.

Матіос: Маємо завірений в ООН лист
Януковича, яким "розмахував" Чуркін
У військової прокуратури є завірений в ООН лист
Януковича, який на Радбезі демонстрував Чуркін. Про це в
ефірі телеканалу "112 Україна" заявив...

Трофей
для
Манчестера (Аналітика)

сумного

«Манчестер Юнайтед» вперше в історії перемагає в Лізі
Європи. Фінал Ліги Європи в Стокгольмі завершився
цілком заслуженою перемогою «Манчестер Юнайтед»...

Світ

США спонукають НАТО приєднатися до
Коаліції проти ІДІЛ
Сполучені Штати закликають НАТО стати частиною
коаліції з протистояння терористичному угрупованню
"Ісламська держава", яка взяла на себе відповідальність...

Поліція знайшла вибухівку для подальших
терактів в Манчестері
Британська поліція і спецслужби під час АТО виявили в
Манчестері вибухові речовини, які можливо були
призначені для наступних терактів в місті.

ЗМІ: Манчестерський терорист вдома мав
цех з виробництва бомб
У будинку підозрюваного у виконанні теракту в
британському Манчестері Салмана Абеді виявили
вибухові речовини для виробництва бомб.

США готові ввести нові санкції проти
Ірану, Сирії і КНДР
Нинішня адміністрація Сполучених Штатів перебуває в
готовності запровадити додаткові санкції проти Ірану,
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готовності запровадити додаткові санкції проти Ірану,
Сирії та Північної Кореї з метою захисту національних
інтересів..

Зв'язки Трампа з РФ: конгресмени
відправили запит у Deutsche Bank
П'ятеро конгресменів від Демократичної партії відправили
офіційний запит в Deutsche Bank щодо банківських
операцій Трампа, а також операцій банку, які допомогли...

Екс-радник Трампа неочікувано погодився
дати свідчення в Конгресі
Радник на той час кандидата в президенти США Дональда
Трампа Картер Пейдж заявив про готовність свідчити
перед Конгресом на відкритих слуханнях в контексті...

Сенат США продовжує тиснути на Флінна
повістками
Після відмови екс-радника президента Трампа Майкла
Флінна задовольнити запит Конгресу, Комітет Сенату
США з питань розвідки оформив два нових виклика...

Трамп
наказав
розширити
пошуки
кандидатів на посаду директора ФБР
Президент США Дональд Трамп не повністю задоволений
кандидатами на посаду директора ФБР, з якими вже
відбулися співбесіди, оскільки наказав адміністрації...

Польща допомагатиме біженцям у рамках
гуманітарних місій - Шидло
Польща допомагатиме біженцям, але лише в рамках
гуманітарних місій поблизу зони конфліктів, і не піддасться
у цьому питанні на шантаж європейських інституцій.

Ващиковський
сказав,
боїться більше за все

чого

Польща

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський
перед зустріччю глав країн-учасниць Північноатлантичного
альянсу закликав НАТО розвивати діалог із Росією.

Протести
підпалили

в

Бразилії:
міністерство

Демонстранти
сільського
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підпалили
міністерство
господарства

сільського

Учасники масштабних акцій протесту в Бразилії
влаштували пожежу в будівлі міністерства сільського
господарства країни і пошкодили ще кілька урядових...

Україна

Донбас:
кількість
загиблих
мирних
жителів за рік зросла на 120% - ОБСЄ
Спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактної групи
по Україні Мартін Сайдік стурбований різким збільшенням
жертв серед мирного населення Донбасу.

Савченко заявила,
президенти

що

готова

йти

у

Народний депутат України Надія Савченко заявила, що
готова стати президентом України та розповіла про
завдання своєї новоствореної політичної сили.

Справа Чийгоза: свідок розповів, як
проросійські мітингувальники кидалися
арматурою
У середу в окупованому Криму під час 118-го засідання
"суду" у справі Ахтема Чийгоза свідок розповів, що
російські мітингувальники під час мітингу...

Гройсман і Кличко відкриють виставку
"Зроблено в Києві"
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман і міський голова
Києва Віталій Кличко у четвер, 25 травня, відкриють
виставку «Зроблено в Києві».

Порошенко і Туск домовилися про дату
чергового саміту Україна - ЄС
Черговий саміт Україна - Європейський Союз відбудеться
13 липня 2017 року в Києві. Про це домовилися Президент
України Петро Порошенко і Президент Європейської Ради

Порошенко поспілкувався з Макроном
напередодні його зустрічі з Путіним
Президент України Петро Порошенко провів телефонну
розмову з новообраним Президентом Французької
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розмову з новообраним Президентом
Республіки Еммануелем Макроном.

Французької

Сайдік назвав дату наступного засідання в
Мінську
Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з
врегулювання конфлікту на Донбасі відбудеться в Мінську
7 червня. Про це сказав журналістам спецпредставник...

Точка зору

Чому насправді пішов Кутовий?
Тарас Кутовий заявив, що пішов заради власного бізнесу,
але мало хто йому повірив. 23 квітня 2017 року Міністр
аграрної політики Тарас Кутовий подав у відставку...

Перспектива ОРДЛО:
между терриконами

соленое

болото

Какой будет жизнь на оккупированных территориях? И
будет
ли
вообще?
Российские
СМИ
излишней
правдивостью не отличаются, но...

Суспільство

25 травня. Пам’ятні дати
Сьогодні
Міжнародний
день
зниклих
безвісти
дітей. Ініціатива проведення цього Дня виникла спочатку у
США, була підтримана Європою, а потім і всією світовою
громадськістю.

Завдяки
Євробаченню
прихильників
членства України в ЄС побільшало
Більше половини (51%) іноземних гостей, які відвідали
Україну під час Євробачення-2017, зазначили, що країна
виправдала їхні очікування, а 47% наголосили, що вона...

Мінкульту передали низку повноважень у
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Мінкульту передали низку повноважень у
книговидавничій сфері
Уряд передав Міністерству культури низку повноважень у
книговидавничій сфері. Відповідну постанову ухвалено на
засіданні Кабінету міністрів України...

Молдова
увійшла
до
ТОП-10
найпривабливіших туристичних напрямів
Європи
Республіка Молдова займає восьме місце в рейтингу
найпривабливіших і недорогих літніх туристичних напрямів
Європи. Про це повідомили...

Відвідуваність
понад 50%

«Вконтакте»

впала

на

На
початку
травня
середньомісячний
показник
відвідуваності російськомовного сегменту Інтернету з
України склав близько 20 мільйонів відвідувачів (14%),
однак вже 22 травня це число різко впало до 8,6 млн
(6,2%).

На Тайвані
шлюби

легалізували

одностатеві

На Тайвані Конституційний суд визнав незаконним діючу в
країні заборону на одностатеві шлюби і зобов’язав владу
впродовж двох років змінити законодавство.

Volvo хоче конкурувати з Tesla на ринку
електрокарів
Шведська компанія Volvo призупиняє розробку дизельних
двигунів і має намір замість цього сфокусуватися на
розробці та виробництві електромобілів.

25
травня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Вознесіння Христове; миру й любові в кожне
зранене
серце.
Сьогодні
одне
з
дванадцяти
(дванадесятих)
головних
християнських
свят
–
Вознесіння..
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